






রঃ | অথম খও। 
পপ 

ঠ বৈদ্য ক্ষুল-পর্জিকা, মনুসংহিতা, স্বন্দ পুষ্াপাদি ও চজ্দগ্রভ! 
রর র ভুত নানাগ্রান্থের মতাজসারে বাঙ্গলা 

মী ভাষায় পয়াবছনে। শিখিত। 
রত | পিপিপি ক € 9 

শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত ঘটক কৃ 
প্রণীত ও সংগ্রুহশত | 
০ 

শ্রীকেদাবেশ্বর সেন কত্ব্- 
স্রকাশিত। ১১০ শী সিভি 

সাশিসীপোশস 5 পিশীতপি ক পি টক 

থম শংস্রণ | টিং 
চন 

ওনাকটামথাললী, 
নোয়াখালি-যস্্রে শ্রীশশি উধণ দাল দ্বারা মু 

১৩০৭ গন । 

মুগ্য ১, এক টাঁকা মাত্র, 
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€ ৮* ) 

রিহয় পৃঠ | বিষ পৃষ্ঠ 
তাল মাতা €০ | লাতিনা গাম উচলী গত 
কুলীনের দোখ £* | সাবেক ডাকৈর ৮০ 
'্ষ্টঘ্র উবদ্য কথন 8০ | আটঘরের স্থান ৮৬ 
সাধ্য বৈদা লক্ষণ &* | আটঘারর বাহন ৮৯ 
কটটৈদায লক্ষণ ৪১ | আটঘরের "লঙ্কা নয 
জরি বৈদা লক্ষণ ৪১ | লভুবংশ ৮ 

কল পরিচয় ৪১ | নূতন ডাকৈর ৮১ 
আদি সাধাশদির প্রান নির্ণয় ৪৩ | পণধিধি  « ৮২ 
ইজ লাধোবর স্নান নির্ণয ৪৬ | ব্যাবহার বিধি ৮২ 

লিদ্ধারদির শেণী তেদ ৪৮ | দক্ষিশাবিথি ৮০ 
কট এ আর্িলাৰ ৪৯ | দাস বৈদ্য মৌংগল্য গোত্র বংশাবলী 

ধন্বস্তরিগোর সেনযৈদোর বিবরণ ৪৯ ৮৫ 
গনি গণ'হ েনবৈদ্য ৫৬ | বুমিসেন বংশাবজী ৯১ 
শিয়াল লেন ৪ | ঘটক বর্ণশা ৯২ 
কুলবিবর” ৬৫ | চন্দনদ!ন ৯৫ 
গোজ্ এ শ্পরর সংখা! ৬৯ | রাজ] সংগাম সাহা! ৯৫ 
৬ চায়ুদাল ৭* | পরিনর স্থত্র ও মেল বিচাব রী 

৫ 
এ রঃ ডাট্টকর অর্গ 9 লাজুদেশ নিরণর় 

ত্রিপুর গুণ ৭৭ | বুজী পূরুষ নির্ণয় 

শ্রীপুরে মাধব বংশ 9” বৈ ্ রস্থকারগণের নাম 

িগুভাঞ্পন্ন £ 
আদিবৎশ বিবরুণ মানব মাত্রেই জানিতে বাসন। হইতে পারে 

মবে রিয়া এই স্ুচীপত্রের লিখিত বিষয় সকল বন অনসঙ্গানে 
. জ*গ্রাহ করিয়। প্রকাশ করা গেল ম্তুচী পত্র পাঁঠে যদি ডাকৈর 

তার্থাৎ বৈদ্যাকুল বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তধে মিলন লিখিত 
ঠিকানায় পত্র লিখিবেন | ভিঃ পিঃ ডাকে পাটান যাইবে যুলা 
একু টাকা মার । 
* উুইক্াাননাউজা দান পপ ঘটক সাং বিদগ্রাম, হাল সাকিন নোয়াখালী 

৮ গোলোক্ষভজ্ সেন ফেওয়াপ্রি মহাশয়ের বাসায় গ্রাপ্তব্য অথবা কলিকাত। 

ফুমারটপি শ্রিবুক্ত বানু বিজয়রত্র পেন কবির মহাশয়ের বালায় পায় 
গনিক়ে। ইতি ১৩৯৭ জনন 



স্ন্রুভলাজ্ম্ £ 

যেই দিব্যকলনদী, পৃণ্যশোতেনিরবধি | গুনে কুল তনয়, তিলেক কি মনে হয় 
বহিয়ে আগত তা পুরে । আক্চিতব সমুক্ধিব দিনে । 

পুন কত দুর যাপে অথবা কিলুকাইবে |.সাহাদের শ্গেহধার, ধরে তব পরিবার 
সদাধাত কৃলদূদী কবে। ল্নেহ ডোর আছে ফিহে মনে । 

সেকুলদারিনী পায় পণমি সমনকাঁয় | ফেইতয়াঅনাশাখা, কোথাক়বয়েছেডাক! 

তত বানা এই পাঁণে খুলেদিয়ে বিশ্বৃতি অ।ধাব। 
শত বৈদ্া বংশধর, শুথে দুখে নিপস্তধ | একতরু শাখা ফল, ভ্রাতাভগিনীর দল 

পু'জে কূললঙ্্ী ্লীচরণে দেখিতে কি বাসনা তোমার | 

জননীরথাকেত্তোষ, পাপেনাভিহষরোধ | যারা বসে পরপূরে, তবশুভ বাঞ্চাকরে 

মথা লক্ষা সদা এই বয়। পৃত্র জ্ঞানে কবে নিরীক্ষণ । 

কিভাবেরমেছেতার!শাস্তিতেকিশাস্তিহার! 

সৈদায কুলাচার্মা এইকর । ভাবনা কি আমেকে কখন। 

রচিতে বাঞ্ছিতমন, বৈদ্যকুল বিবরণ ; জেনেতীহাঙ্গেরনাম, সদহয়েমোক্ষকাষ 

পুবা? মা বাসা আমার । শোধিতে অশোধ্য খণ ধার । 

মে সখুদ্ধি তুমি দিলে, সদাতব পদবলে : যোগে যুক্ত করতল, বিণাঁলয়ে বিন্দুজল, 

রক্ষাকব সঙ্ক শুদ্ধাচার । ] দিতে সাধ নতে কি তোমার । 

নাহিকিছুভাবাজ্ঞান, সবিশেষ গ্রণিধান | দেখিবে কি ক্রমেং নানপৃণা পিতৃড়ষে 
নিবেদন ছুধীণণ স্ানে । ৰ তব প্রিয় জনগ়িতগণ। 

বন্ধ আমিভাষা বৃদ্ধ নাহিজ্ঞানশুদ্ধাশুদ্ধ | কোনগথে কানহাসে কোনটিনীরতটে 

ক্ষমিবেন জান স্বগুণে। করিতেন সদা নিচরণ। 

গচীনপদ্ধতিক্রমে। নাগনিয়েপিশিভমে | কোথ। কত রম্াস্থলে, কতদিব্যতকফমুলে 

নৈদাবংশসনলিধ।লে, আত্মাগাধিকারজ্ঞানে 

সাটিহত্ে ভাব বিববণ । প্রেমহাট হত সম্মিলন । 

পিখিপাম যথাযখ, ইতিহাস শাম্্রমত | এখগোযেখনেগেলে, তবপরিচয়গেলে 

শুধুতষ কক্ষন গ্রহণ । এ গ্েমাশ্রুতে করে আলিঙগন | 

কোথা পর্ধ' পরিবার, পিয়ভড্রাগনতার জানিতেতাদেরন।ম, কোথাছিলব!1সধ।ম 

| কোখণ কল জনক জনি । ূ কোথাহতে কোথা! চলে বায় । 

তনয় তনয়! নিয়ে সুখে দুখে দিন বয়ে | হৃদয়ে বাসনা! যদি, এস সঙ্গে হতেআদি 

কাটাতে দিবস রজনী | | প্রিয় কপ দেখাব তোমা 



বিজী পুরুষ নির্ণয় । 
জ্ঞানী জনের নামমতে বী্ধি ধার্ধয রহ 
এক পঞ্চাশতবী(জ চক্র গ্রাভ1 কহে ॥ 

বংশ মধো কৃতি.ব্যক্তি বীজী নিরুপণ | 

বীজ পুত্র বন্ছ কৃতী হবে যতজন | 

কতী ব্যফ্িগণ বীজী কেহ কেহ কন 

আনন্দ ঘটক কিন্তু তাতে ধক্য নয় ॥ 
আনদ্দ ঘটক হয় তাহাতে বিষোধি। 

গোত্র ধার্ধ্য বাক্তিগণ বীর্ষী নিরবধি ॥ 

আখ্যা বৈদ্লা শোগজন পূর্বের কথিত। 

গোত্রোতব বংশধব বীজি নিকপিত ॥ 

র্জেতে ছিসান্রীঙ্ন বীজী মাত্র পাই 

অতিবিক্ত বীভী মাত্র বঙ্গে কিন্ত নাই ॥ 

গোত্র ধ্বার্ধ্য যাহা হৈতে জগতে রটন1। 

তাহাকেই বীলশী বলি খটক ধাবণ] ॥ 

'গোত্রধার্ম্য পুরুষেব! বী্ী মধ্যে গণ্য। 
গোত্রধার্ধয আদি বংশ অর্ধ দেশে মাস্য 

বীজীত্রাভ1 বীজী ভবে বীী পুর নয়। 

বীজী পুয়ে বিঞিবলা অন্থচিত হয ॥ 

এক বংশে বন বি9ি কখন নায় 

গোত্র ধার্য বীজ ভ্রাতা হিল্স বীন্ধী ন 
বউ পিপাসা 

বৈদ্য গ্রন্থকার নাম। 
ব্যাকরণে পঞ্জিকত ভ্রিলোচন দাস । 

শুকসেন ক্কৃতটীক ভবণে গ্রকাশ ॥ 

শ্রীপতি দাওেবকৃত পরিশিষ্ট হয়। 

দান সাগব গ্রস্থরুত বল্লাল মঙাশয় । 

নিদান মাধব কর কত প্রতিষ্ঠিত । 
চক্তপাণি দত্তবূত নিজ নামাক্ষিত | 

বিজয় বক্ষিত কৃত নিদধানেব ব্যাখা ॥ 

যশোধব কৃত কিছু নিজ নামে আখ্যা 
বাঢক্ছ ছুজ্জয়দাস কুলপঞ্জি কৃত। 

ভলৎ মপ্লিকক্কত বিভিন্ন বা কত। 
লক্ষণ কুলপঙ্জিকুত চগ্তিবব | 

কাণবংশে নবহবি তি গু৫ধব 1 

বৈদ্য ঝুলগ্রন্থ তিনি কেন গ্রচাৰ । 
জগতে রষেছে তাব কিন্তি গ্রশংসান ॥ 



ঈশ্বরের রূপ ও সৃষ্টির 
" প্রকরণ । 

নিরাকার নির্বিকার বঙ্ধ নিরঞ্জন | 

কতু তার চক্ষু নাই দৃষ্টি চিরস্তন. 

কতূ তার কর্ণ নাই শ্রুতি অতিশয় । 

হত্য পদ কিছু নাই সর্ব কাধ্যাশ্রয়॥ 
অনাদি অনস্ত'ষিনি সত্য -পরাত্পর । 

পর্ধদর্শা অন্ধর্থামী ধীত্ধ কলেবর ॥ 
চরাচরে কিছ তীর নাহি 'অখোচর ।. 
ঘয়া ঘওপানী তিনি হৃষ্টির,আকর | 

সদানদ্দ' চিদানন্। সর্ধ্জ মুক্ষু্দ | 

নিরান্ন্দ কভু নছে কহিছে আলণ ॥ 
ঈশ্বর ভীহার পংজ্ঞা জ্ঞানী জন বলে) 

এমত অস্ভুত কিছু নাহি ভূমগলে ॥ 

ব্রঙ্মক্যোতিঃ ভিন আর'নাহি-কিছু দয়॥' 

তিনপুরী হজিলেন জগত কীন্ছর | 

বৈরু্ পাতাল মর্ভ্য অভি অলোহর;॥ 
হেনকালে মনে দিক বঙ্গ দিরাকার 1 

সুন্দর আক্কতি ধরি হলেন: স্মীকটর &. 

স্থেচ্ছাদয় পরাগপর. জগত আধার 1. 

| করেন সাকার বধ অগতত, জায় ॥ 

| সর্ধবদিক্ শুন্য দেখি বর্ম সুনাতন।। 

ভাবন! করেন তিনি সৃষ্টির. কারণ & 

হরি, ব্রক্ষ ছক কথা! জাবের তন । ৩. 

অন্ধকারময় দেখি এভন ভুবন 

দশ: ক্িকূ অন্ধকার নাহি রাক্ষি ছিল । 
অস্থি জল-বাযু আঙি সব্জ হিহীন।? 

জীব জন্ত কিছু লাই নাহিক ক্র ) 

তৃণ লতা সয-শৃষ্থ নাহি, তর). 
আকাশ পাতা নাই চজ দিবারুন্ধ। 

আছেন কেব্ক সার বন্ধ পরাৎ্খর॥ 

নি 

ছিল পা ব্রদ্ছাঁও হ্থষ্ট ছিল না'সংসার | | সহ শুন্তমর হরি, করি দরশন ৭. 

শুদ্ধ ব্রক্মজে্যোতি: ছিল তাও দিরাকার ॥ 
সাকার হইতে অঙ্গ করিয়া মনন । 

আয়স্তিলা তঙ্গাজেঠাতিঃ হইতে সজল 1 

শ্বেচ্ছীয় ক্জিতে কৃষ্টি ' করেন মনন |. 
বদ্ধ বিশু শিব-জন্ত ব্রন্ম হৈতে: ই । 

হাটি তি লয় ছন্ক নির্ঘরিঞ রয় 



হ্ ডাকৈয়। 

্রন্ষা! বিছুং শির হাতত দেব দেবীগণ । 
কত যে স্জন হৈল সঙ্া? অগণন। 

বিধাতা ভাবেন তবে হাট্টির কারণ'?,. 
সাবিত্রী সত্তীরে বিভা করেন তখন ॥ 

চারি বেদ জীব জন্ত শান্তর ব্যাকরণ! , 
ব্রহ্মা ও সাবিত্রী দোষে করেন সন 
মূনি খবি ছি শ্রেষ্ঠ বহু বিধ জন । 

হীরা মুক্তা চুণী আদি নাহি নিরূপণ | 
কত যে করেন সৃষ্টি অসাধ্য বর্ণন। 

ব্রাহ্মণ ক্ষজিয় বৈশা শু জাতিগণ । 

নানাকগ কৃষ্টি জন্য পৃর্থী ভুশোভন $ 
স্টি তন্ব ঝাত জন আছে কি ভুবন 1 
হিন্দু বন খৃষ্টাদি নানা ধর্ম করতে । 

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ উক্তি সফলের মতে ॥ 
সাকার ৰা নিরাকার যাহা মনে লয় 

ঈশ চিন্তা সব ডাল বাহিক সংশয় ॥ 
ফুল জল দিয়া পুঞ্কা হিন্দু মতে বিধি । , 

ফুল জল ভিন কেছ' কয়ে নিঝয়ধি $ 
বিবিধ নিনমে পূজা! নাছি ক্ষিছু দোষ। 
মনে থা! তাল লক্ষ তাহাতে সম্ভোধ॥ 

ঈশ্বর অসস্ত লীলা কে.বুকিতে পাবে । 
'আসস্ভব কার্ধয কিস্ত ঈশ যাহা! করে ॥ 

বেদ অস্ত্র গ্রতাঘেতে জীবের সঞ্চার । 

বেদ মন্ত্র বাগ হীনে বুঝিবে কি সার ॥ 

সষ্টি স্থিতি লঙ্গ কাধ্য করিতেছে যিনি। 

তীগ্গ ধর্ষন বুষ্ষিবে কি জ্ঞান পরাশি ॥ 

ঈশ্বর ইচ্ছাত্ব হুয় অসভ্ভর কাধ্য। 
অনস্তব নাহি স্তর ইহাই আশ্চর্য্য । 

| বেদের যহিম! তত্ব প্রকাশ কারণ । 

হৃবিগণ পার্থ হন নহে অন্ত জন ॥ 
বেন হঞঙ্জেমুলিগণ করে প্রাণ দান । 
এমত বেদের তত্ব বোঝে না অজ্ঞান । 
বেদ হৈতে কুশ জন্ম রাম বংশধর । 

ধেদ হৈতিইবৈধ্য অগা ভূর ভিতর | 
অসম্ভব কথ! ইহ! কলির মাহাত্ম 

অজ্ঞানী বুঝিবে কি বেদ মন্ত্র তত্ব। 
ঈশ্বরের বশরধ্য কিছু অসম্ভধ নগ্ন) 
ঈশ কার্য বলি তাহা বিশ্বাস যোগ্য হয় | 

সমৃদ্রের সীমা স্থির নাহিক নিশ্চর | 

পৃথিবীর লীমা স্থির তখৈবচ হয় ॥ 
যত যাও ভত পাও মীম! নাহি শেষ। 

কেমনে বুঝিবে তত্ব হৈল অবশেষ ॥ 
দেখিতে ধরিতে নাহিস্পর্শ বোধে পাই। 
এমত কত যে কাছে অন্ত কিছু নাই ॥ 

পৃ আছে জলোপরে জল আছে কিসে । 
তাহা। কি বুঝিতে পারে ভূবন মানুষে ॥ 

বেদ মন্ত্র যত কাধ্য অসম্ভব হয়। 

ঈশ্বর কথিত বলি সর্ব শাস্ত্রে কষ ॥ 

যেঙ্গ বিধি মতে বদি আচরথ হয়। 

অবশ্থ কুশার মুর্তি জীব সঞ্চারর় ॥ 

বেষ মন্ত্রে জীব স্ছ্টি নাহিক অন্যথ! | 

সর্ব ধর্ম মতে আছে অপন্তব কথ ॥ 

বিশ্বাস ঈশ্বব কার্যে নাহছিক সংশক | 

অবভ্ভব ঈশ স্বার্ধ্য বিশ্বাম যোগ্য হয় ॥ 
যীন্ড খদি ফুশ বিদ্ধে ধৈরে প্রাণ পায় । 

বেদ হৈতে বৈদ্য জগ অসম্ভব কি তায় ॥ 
শ 



বৈষ্যকৃল' খিবরণ। তু 
নট 

্ট 

| 

হিশ্ু জাতি মধ্যে ঘক্ষ অশ্থমেধ হয় 

কাটা ঘোড়1 মগ্ধ বলে বীচে যে নিশ্চয় 

কোথা হৈত্তে ঝড় আসে ধায় চলেকোথা 
বোবে কি সামান্য জগ ঈশ্বরের কথা ॥ 
বৃষ্টি কেন বিন্দুজপে পড়ে হে ধবায়। 

স্থির কি করিতে পারে মালৰ সভায় ॥ 

মূত্র ত্যাগ+গতি কিন্ত বেফে বেকে হয় । 
তার মর্ম যোঁঝে শক্তি বে কেহ নক? 

ভুষিকম্প জলকম্প বঙ্ঞাঘাত কত। 
অগ্নিবৃঠি জলন্ত আপস্কধ য় ॥ 
দৃষ্টিপথে পড়ে বলি সত্য বলি সানি । 

নতুবা কে বলে স্তাহা আশ্চর্য্য কাহিনী ॥ 

ঈশ কৃতকা্ধ্য ধাহা দেখ শুনা যায় । 

কে তাহা বিশ্বাপকরে সামান্য কথায় ॥ 
০ 

বেদ সৃষ্টি। 
বেদ কর্তী নহে কেহ ব্রহ্মার বচন । 

স্মরণ কবেন ব্রহ্মা মৃমি খধি কন ॥ 
মুনি খবিগণ পুর্ব স্মরণের বলে । 

বেদের ষহিম1 তত্ব জানে ভূমণ্ডপে ॥ 
যাগ হীন হয় বলি বেদ অপারক। 

কলিতে আছেন বটে বহুতয্ন এক ॥ 

স্ষ্টির নিয়ম! 
মুখ বা উরু পদ হৈতে চারি জানি । 
জনম হুইল বণি যেদে আছে খ্যাতি ॥ 

মুখ বাহু উপ পদে জন্বিবে সস্ততি। 

কিষতে বিশ্বাদ হয় বেদের ভারতী ॥ 

বেদ লত) বল বদি হিল জন্য লত্য। 

হিন্দু ভিন্ন হুঝিবে ন। বেদের মাহাদ্ম ॥ 

বেদ বাক্য খুক্কি মতে নিশ্চয় কৃক্িবে। 
ব্রহ্ম হৈতে সর্ধ্জাতি উতৎপন্থি জানিয়ে ॥ 

লষ্টিকর্তা হয় ব্রহ্মা কহে হিদ্দুগণ। 

চতুর্শাখ তার নাম বিদিত ভূবন ॥ 

ছায়ার ক্মারুতি রূপ স্বর্গে তার ধাম! 

চারিমুখ ছিল বলি চতুঙ্দুক নাম ॥ 
আনন মুখেতে জন্ম সনক লস্িল। 

ননান মুখেছে জন্ম শ্রোত্রিয় হইল ॥ 
তামমুখে গ্রহ সবি জন্মিল ভূবন । 
ধৃমুখে জগ্যিল বৈদিক ব্রাঙ্ষণ ॥ 

বাহ ছৈতে ক্ষন্ত আত্ম উফ ছৈতে টরষ্ঠ । 
পঙ্গ হৈতে খু জন্ম তূবনে প্রবান্ঠ ॥ 

বেদ মন্ত্র গ্রভাবেতে অসাধ্য সাধন । 

বেদ হৈতে বৈদ্য জন্য এই সে কারণ ॥ 
অসম্ভব জন]'কখ! সব সত্য বাক্য 
বেদ মিদ্ধা। জানে হবে সমন্ড অনৈক্য 1 

জাতিভেদ নিরূপখ 
পূর্বকালে জাতিভেদ ছিল না কঙ্খন। 

্্ষময় পৃথ্থী হয় এই সে কারগ ॥ 
যোগী খনিগণ ছিল যোগেতে বিতৃত । 

ভাঁতিভেদ গ্রায়োজন নাহি ছিল তত & 

আাভিডেদে মহতন্ব জন্মিবে নিশ্চয় । 

জাতিভেদে গুরু লঘু হয় পরিচক্স ॥ 
ধর্মতত্ত্ব তর্ক বুদ্ধি হইবে বখন । 

জাতিতে আনেন হইবে তখন ॥ 



সঙ 

“হিম যন খুটাফিঃলাডিতেদ যানে? 
সাদাতি বাধা বাড নি পাক্ষ টানে। 
কগতের যাব অভ্যার ক্ছজন 4... 

জাতির হয় কিন্তু পেগ কয়খ 

ব্যবসার লাম মতে জাতি, নাম ধরে |. 

যেজন দে পেশা করে তার বংশধর 1. 

অবশ্থই হইবে লে শিভ অসুর 1 
জানি ভেদ হয় কিন্ত ইত ,বিধানে | 

হীন আন অন লাভে তৃপ্তি নাছি সনে ॥ 

হাড়ি ডোর মেজ দেখিবে যখন । 

বিষ্টা পুর্ধ শাহ মনে হইবে তখন ॥ 
নী জান সস: অন্ষে নিচ রীতি হনে । 

হআাবীয় ব্রবণ্। তাক। ্জিত হইবে ॥ 

বৈদ্য স্মির বিবরণ। 
ইঞ্জ গ্রচ্ছে ₹সতি করের যুৰ্কির । 
একব। আইল! মুনি সৈত্রের ্ছধীয় ॥ 
পাদ্য অর্ঘ্য দিককা. রাজ! করিলেন পুজ! | 
সুলিবর বলিলেন ভুমি ধন্দ রাফি) 
হুষিষ্টির যলিকোল করির। মিনতি, 
ধ্যত্তরী জন্য. কখ! কছ মহামতি ॥ 

ইস দুনি বলিলেন কথ! পুরান । 
হন্যে পুরাণে লিখেন্সাহাব দিরণ ॥' 

, মহ্ষি গান নাস তেজ মুনি. 
ভাহার ঘটনা চুয় প্সাম্চর্যয কাহিনী 
একদা গালব, মুল কমঠে কাযণ 1 

পর কামূসে যা রুনগিয জমণ $.. 
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গাহি 81... 

না রলিলেন তুমি অতি ধন্যা ॥ 
কিবা নায় কার কন্যা কহ প্রিয় |. 

কহিব মনের কণা.জানিব! নিশ্চন ॥ 

রুচি নামে বৈশ্তা রাজ! ধান্সিক ধীর । 
তাহার তনয় আমি নালিক। শরীর, | 
জলস্হ'যাব আমি পিতন-ভরনে। 

বৈশ্য কন্যা হই আমি, জানে বিএ্রগণে ॥ 
বীরভদ্রা নাথ মোর রাখে মম পিতা । 

বিছি লিপি 'জাছে. যাহা করেন বিধাতা ॥ 

তৃষ্ণাত্র ক'তর মুনি ক্লাস্ত যে শরীর ।.. 

জারশান জল) বড় হলেন জন্থির $- 
জলদান করিলেন করসী সহিত । 

জল প্রাপ্ত যুনিষর হৈরা পুলকিত ॥ 
অর্ধ জলে গ্গান করা! হৈল দ্বরাছিত 1 
বাকি জল পানে মুনি হুশ্কু কাক্মচিত ॥. 
তব ঝাল পাঁনে ফেল অন জু্থ মতি । 
মম বরে হয়ে তুমি .সাধু পুত্রবতী॥ 
কমদ্যা রলে মুনিবর করিলে কি কার্য ॥ 
বিবাহ! হয় মম কথ! 'অলিবার্যয ॥ 
গালব মূনি চিত্ত! করি কহিল বচন । 

মুনিগণ নিকটেতে করহু গান ॥ 

সবল ব্্কান্ত তব. করিত ফি রি 
২:5৫... 

মুনিগঞ্ নিকুটেতে বি, গমনে রি টি 

কহিল/সকয্ম কখঃ খরিগ্গ স্থানে ॥. হি 
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সনি খনিখল রর দে বারর 

কলণন্ে গুলী এক করিজা পা ॥ 

বীরগ্ছাাত্ধ €জাড়ে কাছা করিয়া কার্প । 

প্রাণ গাল দিল তাছে করিয়া ঘউল & 

বেদের বিধান মতে করি আগরগ। 

বীরদ্তরার পুতের $ছল জীব সঞ্চারণ ॥ 
শিগুর হুল বর্ণ কাঞ্চন লঢ়ল । 
শিষ্ট শান্থ সাঙ্য সুন্রী যেফম মহেশ ॥ 
বৈশ্তকন্যা ফোড়ে এদখি সেদজন্ধা। শি । 

মুনিগণ হইপেন পীফুজিত আগ ॥ 
বেদ হইতে গান্থ বুলি গতি হল বৈধা। 

পৃথিবীর ধোনীখখ লব ভার বাগ ॥ 

জননীয় ফোড়ে কুলে পালিত হইবে । 
তঙ্জন্য আন্থ্ নাম জগতে ঘোখিনে ॥ 
মুনিগণ বাক্য হৈল নাঘ আসৃদ্টাচার্যয। 

ধযত্তরি রলি কেহ করিলেন ধার্য্য ॥ 

অক্ষত যোনী বীক্ষভত্া পিতার দ্ধবনে। 

লইয়া] খেলেন শিশু পালন কারণে 
দিনে দিমে বারে শি বর্পেমে ভ্পয় ) 

পরম জাজের কূপ যেন শশধর ॥. 

সুনিগ্বণ আকামতে লতে আমুহেরর । 
দেবনা! নদৃশ যেন নাকি, কিছু ভেদ ॥ 

মাত্ স্বানে ছিল বলি 'ইকল উবক্ঠাডার $ 
আয়ুকেদ শিক্ষা তার হেল ্ ুমৎকার ॥ 
্রনিবরে ইইলেন 'বদ্য শানু জার্সী। 
বিঞ্যার প্রপ্তারে' ভিনি 
কাানৃষ্কাচার্া ধরি নাম। " 
যাহার পরখ, মাঝ খ্াকে না ব্যারাষ ॥ 

ইতি যোজের ছুনি বাক্য । 

বেদ, টৈতে কাব বলে জানি, সোল বম)! 
তাহাকে স্ব বরি জগতে পানি ॥ 

অহরকে ব্র্ধপুর কহে শঙ্খ মুর্সি। 

পুরাণের কথ ইহা! খষি বাক্য গুনি । 
ইতি শঙ্খ সুনি বাক্য । 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ট তিন জাতি সনে । 

অববর্ণে পরিণস্থ শান্তরের বিধানে ॥ 
বিবাহের রীতি ছিল কছে খুমিগখ | 

নানা শাজে লিখে ভাহ দেখি আনুচ্ষণ 1 
সবর্পে্ধে ত্বিন পু দসসবর্থে ভি । 

ষষ্ঠ পুর দ্ধ গণ্য নহে কিছু বীদ ॥ 
উচ্চজাতি নারী জার নিমজাতি লয়ে 

নাহিক বিবাহ বিধি শান অন্ুুলারে & 
যদিচ কখন তাহা কাধে! পরিণত । 
অবনত পিত তার শাঙ্ বিধি মত্ত ॥ 

ব্রাহ্মণ বৈশ্বের কন্তা শান বিদ্বি অতে। 
বিবাকে অন্থষ্ঠ জন্য প্রকাশ জগতে ॥ 

অথ্টকে বৈধ্য বলে কছে লক্খ্মুনি । 
বেদ দ্বস্ক আছউকে হি প্রে্ জানি & 
যষ্ঠ বিধ ঘি দেবা করে শুন্্্খ। 
শুদ্ধের সন্মান বৃদ্ধি এই সে কারণ ॥ 

পূত্র কল্প! বিরাছের ছিল পূর্ব নীতি । 

তার পের দি নহে শাঙ্কের ভারতী &. 
গ্রণবাদি যড়ক্ষর ষঙ্্রেতে তাহার । 
অধিকারী নহে শুক্র শাস্রের বিচ | 
কায়াতে কারে জন্ম কে বেহাল) ' 
কায়েছেছা ছি ভুলা মাহি শাহ সুলে ॥ 
কারেন্ পুরে হন্যে সা ফেখি প্রডেছ। 
কেমূনে,করিবে তার! শাহের বিভেদ ॥ 

2 



ঙ ডাকৈয়। 

বৈশ্ত পিতা শৃ্র! মাতা এরূপ সম্তান। 

করণ কায়েস তারা শাস্ত্রের গ্রামাণ | 

শুর্ত হৈতে কায়েস্থের রাখিবার বিধি। 

শাস্ত্রেতে লিখিত আছে দেখি পুর্ব্বাবধি॥ 

ইতি মন্ধাদি খবি বাক্য 
রকি পিউ 

বৈষ্ঠ বিস্তার বিবরণ। 
বৈদেোর "আদি পুরুষ অক্ষ ধন্বস্তরি 

তার সম ব্যন্কি নাই শান অধিকারী ॥ 

স্মরণ করিলে যার ব্যাধি যুক্ত হয় । 

তাহার বংশের ঘাহ। আছে পরিচন্ব 
কহিব সকল কথ! শণন্ত্রের বিধানে । 

যাহা আমি জানিয়াছি বেদ ও পুরাণে ॥ 

মুনিবরে প্রাপ্ত তিনি স্বর্গ বৈদ্য কন্যা । 

জগতে হইবে তারা বহু মতে মান্যা! ॥ 
হবর্গ বৈষ্য ধাজ হন অস্থিনীকুমার। 

সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট নামে ত্রিকন্যা তাহার | 

বিদ্যা বুদ্ধি রূপে গুণে কেহ কম নয়। 

তিনজনে বিদ্যা আধ্য| প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ 

সিদ্ধি বিদ্যা জ্োষ্ঠ কন্যা ভূবন বিদিতা। । 

দ্বিতীয়েতে সাধ্যবিদ্যা নামে প্রশংসিত ॥ 

তৃতীয়েতে কষ্ট বিদ্যা বহু গুণান্থিতা! | 

তিন কন্যা রূপে গুণে ভূবনমোহিতা ॥ 

'উপদুক- শানে কন্যা সহর্ণণ জন্য । 

গর্গ মর্তয ছুই পান ঘুরে হন ক্কুমী 

মঞ্ড্যেতে অন্থষ্ঠগণ্ বৈদ্য কুলমণি। 
তৎসম ব্যক্তি নাই হলে ভাল জানি ।। 

অন্বষ্ঠ অধৃভাঁচার্যয লব গুগ্িত | 
তার স্থানে কন্যা দান করে বিধিমিত & 

সিদ্ধি সাধ্য কষ্ট বিদ্যা এই তিন জন। 

তিন বিদ্যা সহ সুখে থাকেন ভূবন ॥ 

সিদ্ধি বিদ্যার সম্তান প্রধান হইবে । 

পিদ্ধতৈধ্য বলি ভার! সম্মান পাইবে ॥ 
সাধ্য বিদ্যার সম্ভান মধ ভাবে রধে। 

সাধাবৈহ্থয বলি তার! গ্রতিষ্ঠিত হবে ॥ 

কষ্ট বিদ্যার সন্তান মানি হৈতে চাষে । 
কষ্টবৈদ্য বলি ভায়া আদর না পাবে ॥ 
সিদ্ধি বিদ্যার ভিন পুত্র লেন দাস গুপ্ট। 

বিদ্যার প্রস্তাবে তারা হৈল্ল বিশ্ব ধ্যাধ ॥ 

সাধ্যবিদ্যার দশ পু সংসায় বিদিত। 

দত্ত দেব ধর কর আছে পরিচিত ॥ 

রাজ সোম নন্দি চল কুওড ও রক্ষিত । 

এই দশ পুণ্ধ হয় বিখ্যাত পণ্ডিত ॥ 
| কষ্টবিদ্যার তিন পুত্র বিখ্যাত ভুবন । 

ইকাদিত্য আর নাগ এই তিন জন ॥ 
হইল যোড়শ পুত শঙ্সের নির্ণয় । 

বৈদ্য কুল সুতগণ জান পরিচয় | 

সিদ্ধি সাধা ধষ্ট নামে মূল যোল জন । 
তাহাদের নাম সব হইল বর্ণন ॥ 

কুল গ্রন্থ যত আছে রাড বস্দেশে। 

বিচার করিয়া সব দেখা বায় শেষে ॥ 
যোলজন অইজিংশ গোন্ধ নিশ্চিত কথ।। 

লিখ পড়া আছে বটে কষে করে অন্যথা ॥ 

উহাদের গ্রতিজনেয় নামে হবে আখ্যা । 
উপাধিয নাম বটে এই তার ব্যাখ্যা! ॥ 
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যোল জনের বংশধর ছিবটি জন হয়; 
আটিশ গৌরবে তাঁরা দীক্ষিত নিশ্চয় ॥ 
বৈদ্োর প্রসিদ্ধ স্থান রাড় আর.বঙ্গ। 
বঙ্গীয় টবদাগণের কহিষ গ্রলঙ্গ ॥ 
আখ্যা বৈদা যোলজন বিখ্যাত ভুবনে 
ইহা! ভিন্ন বৈদ্য নাই বলে বিজ্ঞ. জলে ॥ 
কথিস্ত যোড়শ বিজীর ছ্ষটি সম্তান। 
ভাহারাই আদি পুরুষ ধঙ্গের প্রধান ॥ 
ছিষটি জনের অষ্ত্িংশ গোত্র হয়। 
বিস্তৃত বর্ণনা ভার করির নিশ্চয় ॥ 
পঞ্চ কোটা মহারাষ্ বৈদ্য প্রতিঠিত। 
খণ্ডের নরহরি বৈদ্য কুল ছি ॥ 
তার বংশধর করে গুরুতা ব্যবসা । 
রাড দেশে গেলে পাবে গুনিত্ে প্রসংশা ॥ 

০১ শউউলারানরারইক নাক 

গোত্র ব্যাখ্যা 
গো শের প্রতি শত আছি আর বীন্ছি। 
গোত্রের নির্ণয় তি না হয় কুলা্ী ॥ 
বৃদ্ধগণ বলিতেছেন গোল্ার্থ গুরু |, 
ংশের আছি পুকৃষ যাহা হৈতে নুর ॥ 

প্রবর শ্বে বুঝি. গরবর্তক যিনি 
শুর ট্াহাত্যকানী পুরোহিত তিনি ॥ 
গুরু প্রবর ছুই নাষ জগতে আরাধ্য । 
আনন্দ, করিল-ব্যাখ্যা যাহা আছে সাধ্য ॥ 

গোত্র নাম. 
আদ্য শক্তি, ধশ্বক্ররিএজার বৈশ্বানর | 
মৌতগল্য কৌশিক অ।র বশ্ষ্ট পরাশর। 

শালক্কায়ন বাৎসা গোজ কমাতে । 
আঙ্গিরস ভরক্াজ আর মার্কতেয় ॥ 
আলম্বায়ন « শাগ্ডিল্য আর জামদ্প্ন্য | 
আদিত্য কান্ঠপ আর গৌতম মহামান্য । 
আতের সাব্ণী ফ্ষব বিষু। জবি গোত্র: 
বঙ্গেতে চবিবশ গোত্র প্রতিঠিত মাত্র ॥ 
আর বাকী চৌদ গোত্রনাহি বঙ্গ দেশে । 
মহারা$ রাঢ় দেশে পা! ইবে, তালাসে ॥ 
বৈদ্যমধ্যে অষ্রত্রিংশ গো ভিন্ন যদি হয়। 
তবে তাকে গুরুত্যাণী জানিবে নিশ্চয় ॥ 

রাবার রাও 

গুপ্ত শব্দ ব্যবহার বিধি। 
। বৈশ্বেয় পদ্ধতি গুপ্ত কছে মুনিগণ । 
মাতৃকুলাচার জন্য বৈদ্য গুগ্ট কন। 
আখ্যাবৈদ্য নাম অস্তে গুপ্ত বলা হয়। 
গড পরিচয়ে বৈদ্য জালিবে নিশ্চয় ॥ 

রাজা আদিশুর বিবরণ। 
1 গণপতি পদে চাই ভক্তি অধিকার 

পুষ্পাঞজলি করষোড়ে করি নমস্কার ॥ 
পিতৃব্য মহেশচক্র ঘটক বিশারদ । 
কুলজ্জের শিরমণি সর্ব সভাসদ ॥ 

গুরুতুল্য ভক্তি করি কছেন আনন । 
সর্বদা মুক্তি হয় শরণে মুকুন্দ ॥ 
জ্যে্তাত মহাশয় কুলাধলী নামে । 
বৈদ্যভাব লির্পি করেন বিদপ্রীম ধামে | 
সপ 

* আলম্যান ইতি খ্যাত । 



রি উাকৈর ! 

তাছা। হৈতে সার কখ! বাছিয়া লয়! । 

মম সাধ্য মতে তাহ কহি প্রকাশিলপা ॥ 
বিক্রমপুরে ছিলেন বিক্রম আদিত্য । 
পঞ্চভট্টরি সভা ছিল জানি তার সত্ব ॥ 
তর্কস্থতি কাব্য সর্ব শাস্ত্রের পণ্ডিত। 
কত গুণঘস্ত জানে ছিলেন মণ্ডিত 
যৌৎগল্য গোত্র হয় মাজা আদিশুর । 

বিপুল বিষম বলি সম্তরম প্রচুর ॥ 
পুত্রপ্রাপ্তি জন্য রাজা করে মনগ্কাম । 
বিপ্র জন্য পাঠাইল কান্য কুজ ধাম। 
বিধি মতে বজ্ত পুর্ণে হবে সুসস্তান । 
ব্রাঙ্ষণ আনেন তিনি ব্যাসের সমান ॥ 
পঞ্চ বিপ্র সহ আসে শূদ্র পঞ্চ জন । 

অর মাল্য সহ গেল রাজার মদন ॥ 
বন্ধ চর্ম পরিধেয় শুনি আদিপুর । 

সব ঘ্াতি মনে ছিল সব হৈল দূর ॥ 

বিপ্রগণ রাজ মনে অবজ্ঞা জানিয়! 1" 

দিদ্বগণ যাল্য সহ ফিরে হুর হৈয়া 

রামপালে ছিল এক আদিশুর পুরী । 

পুবীর দক্ষিণে ছিল মৃত যে গঞ্দারি ॥ 
অমর মাল্য রাখি দিল তাহার উপর ! 

ভাগ্য দোবে আদিশূর হৈল না অমর ॥ 
বর মাল্য প্রাপ্ত হৈল জীবিত গজারি । 

রাঞ্জ! ভাবে বিপ্র পদ কেন তুচ্ছ করি॥ 
সৃতবৃক্ষ বীচি উঠে দেখিকা রাজন । 
রাঁজাভাবে বিপ্রগণ নছে সাধারণ ॥ 

ষক্চ জন্য স্তৃতি করে বিপ্র পদ ধরি। 

রাঞ্জাবলে ক্ষমা কর আমি কসজ্ঞাকারী ॥ 

বিধিমতে বজ পূর্ণ করে দি্গণ । 
রাজার সন্তান হৈল অতি সুশোভন ॥ 

যজ্ঞ ফল দেখি রাজা! মলে পুলকিত । 

বিপ্রগণে স্থান দিল অতি মনোনীত ॥ 

ছেনমতে পঞ্চবিপ্রী রাখেন রাজন । 
দিগ্রগণ সঙ্গে জালে আর পঞ্চজন ॥ 

রাজণ বলে বিঞ্াগণ কর অবধান। 
তব সঙ্গি নাম গুণ করহু বাখান ॥ 

তষ্টনারায়ণ কহে গুননথ রাজন । 

মম সঙ্গিগণ নাম করিব বর্ণন ॥ 

মম সহ আসিয়াছে মকরনা ঘোষ । 
দক্ষ বিপ্র সহ আসে দশরথ বৌব। 

ছান্দর ঠাকুর আনে কালীদাস মিশ্র 
কায়েস্থ বংশে ইহাঁব( অতীব পবিত্র 
নুবিজ্ঞ জীহর্ধ সনে বিরাট গুহ আসে । 

গুহ নাম শুনি নাঁকি সভাঙ্গন হাসে ॥ 

মানভঙজ্জে গুহ বজে করিল পয়ান। 

কামেস্থ কুলাজী গ্রন্থে রয়েছে প্রমাণ ॥ 

বেদ গর্ভ সহ আসে পুক্ষোতম দস্ত। 

দন্ত বলে আমি কিন্ত কারে। নছে ভূত্য॥ 
পঞ্চজন বাক্য শুনি আধিশুর রাজ । 
দত্তর্জীকে বলিলেন তুমি হীন তেঞ্]। 
তজ্জন্য হইবে দত অর্থ কুল মানি। 
আর বাকী চারি জন ফুল শিরষণি ? 
তবু রাজ! বিপ্র সহ দিল পঞ্চ গ্রাম। 

সকল খাবেন সুখে লক্ষে বাজ নাম ॥ 

ইতি রাজ! আদিশুর কাহিনী । 
টিটি টি 

৫ 



বৈদাকুল স্বিরযণ। মী 
এক িচপকসপসন ধঞটাও | এপস, জরি | কাকি পা জব সা পপি 

বাজ শ্জালা «সনের কৌলিড বাবছছা দাঙ্গা কবি আকাল । 
. ধববরগ। সর্বহেগে ছইলেন আতা ভাযান ॥ 

বৈশ্বাপর গোতবোত্ব হক লেন হয়। | দিলীদর কইর্জেন বল্লাজ ভূপানি 

কাপ হেয় দাম ইিকাষে কর $ ৷ সর্কাজ বিস্তৃত হাল বিপুল জখ্যাতি 1 

তনয় ধীয়েদ তার/রিগ্রিগ্রয় কবে? | সপ্তপ্রাম নবধীপ কাদি গৌড় দেশ. 

দিখিক্ষে হো সবে সতত অন্তরে ॥ পুথাস্থান কামরূপ কামে? গটদৈশ ॥ 

্লপ গুপরস্ত য়েম ভাস্বর উদয় । মিথিলা! কলি দেশে গেংযাজ বিশেষ । 

মৌর্য বীর্ঘা দেখি ড়ার দেরে করে ডয়॥ | সুবপগ্রাষে রাজধানী হল কবশের 

আদিপুর রাজকন্ধঃ পক্সিনী আকার /  আীক্ষেতর প্রয়াগ আর কারাপপি ধার । 

রিদয়! বুদ্ধি জগ গণ আতি চনৎকার ॥ : বাঞধানী ছিল বলি সর্ধ দৈশে নাজ ॥ 
বিরাহের এমা] দোখি রা! মনে জরে | হ্বাদশ' গ্বানের অধ্যে ছিল রাজধানী । 

মম রর] যোগা হর কোথায় যিলিরে ॥| রামপাল তুল্য মছে কোষ স্থাজ জাজি | 
চেবকালে জিছ্মিকযী রাক্ষাকে দেখিয়া! | বিক্রমপুর মধ্যে তয় রামপাপাপ্টান । 

কনছ দান সুতি ফলা কহে বিস্বারিয়া 8 1 অমর গজ্জাবি বা আছে বর্তমান | 
তদেশূর রাজবারোযে ক্িজয়বাজ রানী । | রামপালে রাজধানী আত্তীষ জু । 
ঘটক কহিল সৌয় রামাদি কুলাক্ষী & | বাড়ীর দক্ষিগে আছে জর গরাথর গা 

দিগ্ষিগর়ী ছেতু নায় আইল রিক্দ! ূ রাজ রাজেশ্বব ছিলেন বলার পতি 

বিদায় রাচুর করা! দন করে (সে যম ॥ | রাছপাল করিলেন চমতকার অভি।. 
বিশ বকের ধুর জনি বলদ । অন্টাগিক দী্গী গুলী লাজিজোন কত্ত । 
কাখীক্বামী চান্ধ ঢোক বাজে করতাল ॥ | সর্ভশাঞ্জ ছিপারদ রাখেন কবির | 
নীড় দত হব গিগকান্ে তা । “এক গাইল বি ত বজাদোর দটাটি । 
দি ধিক্াঝরে কম কীতি রিয়ার ॥ এইজগ লাগার মেক না? দেখি 1 

পর্ধপাক় হিশারদ বলাল ছইল] | শী্ধীর উত্তর পারে বালের বাদি । 

অগ্র শত বুদ্ধ নিদ্য! সকল খ্িখিল! ॥ | বাড়ীর দক্চিগে খাছ নিত গালি ॥ 
নানা দেশে হুদ্ধ করি দিশিজযী হল । | বিঞ্া ঝুলাঁচায়ে সাজা হীন! ফোখিরা । 
অসম আমাজন গৌরব লভিলা ॥ | কিজগণে বলিলেন হিনক ারিযা ॥ 
দানা মধ লে পরব ব্রেন বডন।। 1 আভা বিন বিদায় খেই দু । 
এগ পারছে উদিষ্ঠি দনের রাসনা। প্রতিষ্ঠা ভীর্থ দর্শনে হুর্নীতি বন্ধল ॥ 



১ 
০০০১০ কল সিন 

নিষ্টানৃত্তি তপ দান রুরিধেন কারা । . | 

নবন্ুণ সুক্ষ বলি কুলীন স্কাছারা ॥ 
পঞ্চবি প্র মধ্যে. হৈল হাপ্পাঙ্গ নয় 1! 

শাস্ত্র বিধিয়তে তার! করে পরিণয় ॥ ূ 

ছা জমেব ছিপ ছাগ্সালসটী গ্রাম । 

খেতে বাস্তব্য করে লয়ে বাজ নাম) ূ 

গ্রাম নাম মতে হল ব্রাক্মণের গাই । ূ 
দিজজাতি ভিন, অস্কে গাই কিত্ত নাই ॥ | 

নবঞ্চণ যুত দেখি বিপ্রগণ বলে । 1, 
আপগারা সর্ধশ্রে্ঠ মানে আর কুলে | ৰ 
অন্ঃপর রল্পাল মেন বিপ্র বাধ্য জন্ত | ূ 

কুলীন হইল-বিঞ্রে সকলের মান্ত ॥ | 

ত্রাঙ্গাধর কুল মেল বন্ধন করিয়া 

ব্রাহ্মণ রাখেন বাধ্য গ্ে্তা ভাবিয়া ॥ | 

আহ) জাতি প্রতি বৃষ্টি, হইল তখন । 
ত্রাঙ্মণের কেনিস্ক প্রথা করিক্ব! স্থাপন ॥ ৃ  

বৈদ্যশুক্র সর্ব জ্লাভির উঠা পড়া কুল ॥, 

অকুলেতে ক্কার্ধ্য হৈলে না হবে দিন্মুল। 

ঘোষ বৌ কমি শৃদ্রের প্রধান ॥. | 
দত্তজিকে-করিঙ্গন অন্দেক জন্মান! | 
বৈদ্য পূর্ত জাতি মধ্যে গ্রাধাদ কুলীন ॥ ূ 

অকুলীন কারো ছয়ে সন্মান (বিকীল । ৃ 

শূ্রজাতি মঞ্থো মারা বিদ্যাস্ব পিত ॥ 

বয়েস বশির ভারা হইক্ষে্স ভিত 1... 

| 

ূ 
ূ 

পপি 

বলালের গাব. ছৈলব্লক্ষণ মহামাতি॥ ূ 

ূ সর্ব শান্তর সিশবারদ। যশান্থিফ অতি.। 

মেল বন্ধন সম্ঙ্গয় কুল, কার) ঘত।,. 

লক্ষগ কষেন সব সংলাবে বিদিত্ত। 

ডাঁকৈর 1. 
পাপ উরস আল দান জ 

তদবধি-কুশ নিধি রহিয়াছে ভাবে। 

সর্ধ দেশে কুল 'আছেক্ুজ নাহি যাবে ॥ 
। ঃ শিপ পাপ ওজন 

্ 

শাল রাজবংশ ধিষরণ | 

বৈদ্যজাতি, শক্তি, গোছ্ পালরাজ! হয় । 

পাঁলরাজ বশংধর কৃতী অতিশয় ॥ 

পালরাজ বংশ কন বিবাহের জলা। 

হেস্ত সেনকে দেয় জানি অতি মান্ত ॥ 

পালবংশ কন্যা হয় বিজয়ের মাতা । 

কল্পলাল সেনের হয় বিজয় রাজ! পিত1 ॥ 

পাল বংশে পাল খাতি মানা জন্য হয়। 

পাল শব্দে মহত্ত্ব আছে অতিশয় ॥ 

সেই হ্েডু পালবংশে পাল শব্দ খ্যাতি । 
অসীম ক্ষমতা পালে তাহাই লুখ্যাতি?। 

শৃ্ধ মধো গাল বলি আছে কোন জন? 

শদ্রপালঃ রাজপাল, ভিক্স ভিন্ন হন 7 
* জাতি পাল বংশে তিন গোজ কষ। 

ফাশ্ঠাপ শাণ্ডিল্া আর ভরদ্বাজ হয়। 

কাষস্থ কুল নিয়ে লিখেছে নিশ্চিত । 

গ্রন্থ কহে পাঁল রাঁজা বৈদ্য কুলস্থিত | 
সংহিতি! পুরাশ আদি শান অনুসণজর | 

জাতি সা 'আদি গুম লিখব বিশ্তাে ॥ 

স্থষ্টরি সম্বন্ধে বিশেষ 
বিবরণ । 

অব্যক্ত অনন্ত নিত্য বিশ্ব প্রশরথণ | 

'অরূপাপ রূপে ব্যান অনন্ত ভুবন 1. 



বৈদ্যকুল. বিবরণ । ১৯ 
টপ পপ পপ পাপা পপ পাশ সপ পপ উপ ১, ৫ 

কারণ পঞ্ষোধি তিনি প্রলয় নাগর ।' 
স্পা কাপর 

সপ্তলোক শজিলেন মে যোগেশ্বর | 
পলকে বিশ্বের রাশি পলকে অন্তর ॥  : সহ সহশ্র পুর কন্তি মনোহির ):77" পূর্ণ শিশু প্রতি বিশ্দু মধ্যে পূর্ণ কায । | পুণাবান সুক্ষজন ধান দিবযদের্টে।* 
যদিও বিমুগ্ধ জীব দেখিতে না পায় 7 ূ পাঁতকী বিষম ঘোর নরকৈ 'গ্রুবেশে ॥ 
কোটী কোটী বিশ্ব ধার বিদ্ব তুল্য হয়। | স্বনি্দিষ্ট আছে ভব গ্রঙ্থে নিদর্শন | 
ভাবিতে চিত কি তারে বিমোহিত নয় ॥ ূ চুরদৃই দেখিয়ে লা হয় দরশন 1": 
অনক কজন করে ননী উদবে। | অখণ্ড যুক্তি 'এর আছে বহুতর।" * 
জননী লম্তান ধরে আত্ম দেহাস্তরে॥ | দেখিতে চাহিলে মিতা হইবে গোর | নিরবধি দিক দেহে বছে স্তি ধার। | ক্রঙ্গা বিষু রঞ্জাপর পর্থ হতে ঈইয়। 
কল্পন! রূপিনী সেই জননী আমার ॥ | স্ষ্টি স্থিতি লর জমর্ণ নির্ধারিত রয় ॥ 

ৰ 
এমন জননী মাম নিতে লঙ্জা হব । । পরাপরু ভেদে বর্গ নানা গুশা ধার ।", নিশ্চয় অদৃষ্ট ভ্রান্ত তেমন হ্যায় ॥ এতিন' শক্তি হতে বহে হাটার |: লিসাদি বিভেদ শৃল্ত শান্ত ধারে ফলে । | এতিন শকতি হতে দেব জেবীগণ।” নহে কি পিঞ্জাদি নাম কল্পনার মূলে % [ কত বে হইল খা সংখ্যা'অগ্পণনী ॥, : প্রকৃতি পুরুষ তিনি চিগ্স্ব' চি । মানব লানব কৈত্যা" গন্ধবর্ব ফির | জননী জনক তিলি তরঙ্গ জোতির্য়॥ | যক্ষ রক্ষ গুহাকাদি ভূচর ক্ষেচর ॥ পর শক্তি শিব বিষ্কু খবিতেদ্ধে বলে । | জঙগ স্ল গিরি আদি তরু লতা যত। অনপ্ত স্বরূপ যার ব্যক্ত ভূষগ্ুলে ॥: | পশু পর্ধী কীট ফোনি পতজ কত ॥' হ্ষ্টি বাঞ্ছিগেন' পরা প্রঙ্কতি বঙ্খন স্থ্টি তত্ব সীনা' তার জ্ঞাত কৌন'অন্। 'আরম্তিল? আখ্মনেহ হইতে স্জন 8 : অসংখ্য সথগ্রন তার নিত্য সুনূতন ॥' কিছুই না ছিল এরা বিশ্ব মুলাধার। : | সর্ব শক্তিমান তিনি সর্বজ্ঞ খুশার। অনন্ত শক্সলে ছিল! বেগেতে প্রা ॥ ; সব্ধদশী অন্তধধ্যামী সত্ব কলেবর। বাইবেল কোরাঁশ করে যেমত পোষপ,। | সাকার খাঁ শিকার বাহ! যনে লক ।* ব্যক্ত বাক সর্ব রূপ ব্রঙ্গ সনাতন ॥ নিত্য ধাম সঙ্গ শ্রেয় নাহিক সংশয় & সব্ নিরাকার হরি করি দয়শন-। * . | ফুল জল ফলে পুজা সেও শ্রেয় বিধি? হুপ্ম দেহে করিলেন শক্তির যোজন + | ফুল জল ভিগ্ন কেহ জপ নিরবধি | বুদ্ধি হ'তে অহঙ্কার তা হ'তে স্থজন/। বিবিধ নিয়মে পু্গা নাহি কোন দোষ । সক মহা-ইত অমে করিলা স্থাপন ॥ | যে কোন বিধানে বিশজননী সম্ভোষ ॥ 

এটি 

তা ৯ ০, 

শা সস পা সপ্ত ৯০৮ 8০৬০২ -৮৬ 

স্পা 



টি ০০০০ 

রঃ 

ক 

ভুত, নর, দেব, পি ব্রন্মা যজ্ঞ আর । 
'অত্যজ্য যঝাদ! শ্রেয় এই পঞ্চাচার ॥ 

লব্ধ সাগর সার ধর্ম এপঞ্চে জাশ্রয়। 

কখনে! খক্জানে তাহ] বর্জানীয় লষ ॥ 

যেতে জঙ্গ-যোগ শেষ সাগরের পান । 

কত গুস্ক পর শাসক কৃরিল প্রচার ॥ 
আর্ধা ধর্মী করে মৃখ্য ত্রচ্ম আরাধন । 
নিঃশহ হাদয়ে প্থ কর অন্বেষণ ॥ 

কল্ারস্তে কৃষ্টি ব্রন্গা করিল ষেমন। 

বথাষথ শাস্ত্র মতে জে বিবরণ ॥ 

ভূতাদি বৈরুত সহি মানস ক্ঞ্জন। 

অবোনি্গ বহু সাই হ'ল লন্তাবন । 

উদ্ভিদ কের _অযোনিষ নাস ধরে । 
যোনিগ্ স্বজন- সপ চ্ষরাযুক্জ পরে ॥ 
উত্ভিদ রেমজ স্মও.জরায়ু্জ ব্রমগে। 

বহুবিধ শি হ'ল ত্র সৃষ্টি তৃমে ॥ 

যোনিজের পূর্বে অযোনিজ না কইত । 
যোনিজ টির যুল কোখান্জ রহিত্ত ॥ 
একপে বিবিধ সৃষ্টি বঙ্গ শক্তি যোগে । 
কমাগত জগতের. নালাগে ॥ 

সপ্তধি মানস সৃষ্টি প্রাক্জাপত্িগণ ? 
বায়রাগ্নেয়াদি স্ুষ্ট ছল অগ্রথন | 

ছায়া হৈতে বৈরগ্যতে মুর সম্ভষ |. 

্রাঙ্মপা্ি চারি ব্্ণ জন্ষিপা মানব ॥ 

দেব নর. পণ্ড পক্ষী পরস্পর যেগগে । 

অন্তর যোনি, কত ছল বুগে যুসে ॥ 

সিদ্ধ মন্ত্র বলে কত্ত হইল সন্তান 

পিদ্ধি বল যো] কৃত যুক্ত পেল প্রাণ ॥ | 
ষ 

ভাকৈর। 
হর আপা পলি, অর বকর আজ কউ লব 

ূ হ্ধ্যের ওরসে ক্বার অশিনী উদ্ধরে) 
অশ্বিনী কুমার ছুই দিব্য ছন্য ধরে ) 

হ্যা সোম বংশধর গ্রহ মুক্ত । 

পুরুষ হইয়া কনা! চক্র বংলোককেৰ ॥ 

বেদ হতে কুশ জন্মে রাম বংশধর; 

| বেদ হত্তে বৈদ্ধ্য শ্রেষ্ঠ ভুবন ভিতর ॥ 

ৃ মৃন্ডিকা ধলিতে জন্ম ধরিল 'আমম। 

রহ বশর জনম হৈল ধিনে যোগ জম ॥ 

মর 
র র 

বা টা উপর ৯৯ ৯ 
র্ 

রূপসী উক্ধশশী শ্বগ নর্ডিকী উদরে। 

পৃরূরব! কুলটন্ বংশ গদ্য ধরে ॥ 

। শান্তনু রসে গজ! উদরে স্র্থীর | 

চম্দবংশ ধুরন্ধর ভীঘ্ম মহাবীর ॥ 

পিত লোক কন্যা গ্রাহী সুর্য বংশধর | 

। উর্বশী তন্র ছল! ঘশি্ঠ মুনিবন্ন ॥ 

এখনও পৈরীক্চুল কয়ে নরীশখ 

প্রবাদ দেবতঃ আগ্মে খানরী তনয় ৫ 

এখনও "আছে মস্্র বল পরিচয় । 

সিদ্ধ যন্ত্রে কত কাধ সংসাধিত হয় ) 

| ঈশ্বর ইচ্ছায় হয় কার্য অসস্ঠুঘ 
অসন্ভব জহি তীর সফি ভব ॥ 

অনস্ত জগত চড়ে মূলাধাঙ্জ যিনি ) 

ূ 
ূ 

: 
ূ 

স্পা 

| ভার কার্য বীমা বুষে ফে হেন বিজ্ঞান 

বক্ষ কৃত কায যাহা দেখা শুন বা 

অনৃষ্ট হইতে ফিবা ন্যন যি মাস্ক । 
 ব্রন্ধা শির সুখ খক্ষ আদি পরিশলে | 
বলারন্তে বহু স্পর্ট ছল জিভ্বনে ॥ 

ক্বাবর উদ্ভিগ আর পণ্ড পর্ছপিঙ্গণ 

৷ দেব শিত অস্থসাদি বিবিধ সজম ॥ 
গু 



বৈদ্যকুণ্ন এব্িষগ্রণ | 
পা কত 

রজোঙ্ঃণা কান্ত জার মানর জন্সিল।, 

মুখ হতে অজ বক্ষে মের জনমিল 1. 
উদর হইতে জঙ্বো বলীবর্দগণ |. 
পৃষ্ঠ, পদ, কোমে হল বিদ্ধ গগন ॥ 

ব্রত্ধা হতে সস্ভাবিত বৈকৃত সন |. 

মুথ হতে পুন জন্ষে সান্তিক ব্রাঙ্ধণ ॥ 

বাহ্ হতে ক্ষর বৈশ্য উন্ধ পরশনে। 

পদ হে শৃক্ত জন্মে বিদিত ভুবনে &. 

ক্ষ! হত্তে মঙ্াক্ত্র নম লিল! 

নবীনগ্ষামা নীল লোছ্ছিত নাম ছিল ঈ. 

একাদশ দ্ধুপ অংশে গাইল ভুবন | 

মুখ্য অষ্ট তদ্ কজ্ করিল! গ্রহণ | 

নকম্বত ছে দল অবধি বিভীষণ । 

কুর্য চলা পৃ আর দীক্ষিত ব্রাস্িণ ॥ 
আট ফেছে আস পর নিজেই হইলী । . 

অই সুকুমার কুল তাহে জনমিলা ৪ 

প্রত্যক্ষ কুমার, সীল-লোহিত বর্তমান । 

প্রত্যক্ষ দ্বেদিয়া পৃ! কর .মতিয়ান,॥ 
কিছু কিরূপ ব্রচ্জা কোথা! তার বাস । 
বাস্বেতে আছি মা কিঞিৎ আভাস ॥ 

মুখ বাহু উৎ্. পদ তাহার কিছ্প। 

আপনি জাদেদ ভাল আপনার দ্ষপ % 

ভরন্থা মুখ উদ পদ কলি সমান? 

বহে খিক শ্রদ্ধা অঙ্কে ভেদ জ্ঞান % : 

| আান্ষণ জিতে ইবয শুজ আ্যতি. আর । 

| উচ্চ লীন দূ জাতি হৈহ সুবিস্তার ॥ 
হয়ির গয়াজ দ আহা বাশি হয 

যাহা হতে মন1কিবী হইল উদ 
বর্ধক উদ্পদে মঙ্ষ,লি পপর ) 
ফাহা হতে শতষ্ারে বহে জহি ধার 1 . 

১০৮ 

অবেরলিক্ক বক কৃষি হইতে বল । 
ত্রঙ্গা না টেখিলা, হতে অন্য বন্ধন ॥ 

| পুনরাস্থ দিব্য সৃষ্ি করিয়া, ফলন । 
নব প্রজাপতি রণ করিল! ধারণ ॥ 

স্বারস্তব যন, তনু করিল4 আংশ্রক্ । 

জগঞ্দেহিলী শত রূপা পরিগয় ॥ 
যু হতে জাক্ষণাঁলি মোনিজ মানব । 
ফাল জেছে পুসরার হইল সম্ভব ? 
কর ভোকে গুন হয় জেমীর গঠন । 
মা হয় কন্ানধ ইন শাগের কিন ॥ 

সহাচারে স্ঘপ্রেশী ফোগে পরস্পর | 

নীতে ভেদে ভিন্ন তি জাতি চৃড়তর & 
আদিতে অরগ্যচারী বখা! সুনিগণ। 

গৃহী তুলা স্রীধর্ষর ছিল না বন্ধন ॥ 
পতির আদেশে সুজ ফাঁটিকা'গমন *। 
ধরা বলিধা নাহি ছিল দিকরিণ | 

প্রক ছুনি পুর দেখে ফেল নীতিকয় ॥ 

অস্ভিঙশাপে দংস্াশিলা সঙ জ্য নিরয় ॥ 
পুনরান খৈশ্বস্ষত, লগ্থছ মন্থন্থনে |... 
ছায়/ হতে বৈবৃহত মন্ধু জন্ম ধরে: 
মন্থু হতে পুনরায় যালর জন্মিয |. 

 ব্রাঙ্গণারি বহ্ বর্ধে বিভক্ত হইল ॥. 
| হক্ষ এাজা)পতি ক্স্া কপ্জা, উচ্বরে | 

গো,কসসৃত ত্তান্দণাদি জন্ষে স্থারাক্থরে ॥ 

জাতির নির্দেশ, খাস্স.করিয়া। বিচার | 
বথা দুষ্ট নিয় হৃত শান্ত অক্ুসায় ॥ 



শি 
১৪ 

্রুতি স্বৃতি সংছিতাদি' পুরাণ জাগি | ) 

যথাকুমে আধ্য উুমে “করিল নিম ॥. 
বর্ণাএ্রম' বর্ণ ধর্ম শাখ্রাংশ। ধিশেষে 115 

বহুশাস্ত্রে আঁছে লিপি সংক্ষেপ বিশেষে | 
সংহিতা সংগ্রহ কালে বিবাহের বিদবি |, 
আদি অন্তরটারি বর্ণেছিল নিরবধি ৯: 

ব্রাঙ্গণ ক্ষতি বৈশ্থী শু কি জাতি । 

পূর্ব তিনজান্য শৃত্রেধনীতি আধ্যাতি 1 
ক্বজাতি'দীহিত। কিছ্বাস্পররর্ধ সহ! 

সবর্ণ জস্তার্থ দ্বিকিধ বি হা. রি 

সবর অভ্ীরিজরর্থ শহীরাদি € 117 

সুলত$ু জারিরাজাজ বিটা নবি: 
৮৮ টি তি এ টির লা চা 

৮৭৮ দি ১ ৭ 4 লা 

সর, রা সবড়ীয়ট। | 
: রী স্ড্ভনর- 

মূল 'জীত্তি জাদিখ্চারি-জ্রাতি প্ৃক্তি ধলে ? 

বক ভিতে-সবর্গীজ সত জাতি মেলে । 

+ 
7 

লি গ্থ 

যানাধ্যাপনী দাল বিশ্ব জগ... | 
আপদ্দিবি কশিবৈঠ্ঠ শষ্ভি ভেদে হা 

বহুধন'ব্রাঙ্গর্ণনপ করিবে সঙ্ধীয় ২577 

বিষয়ে সর্ধা মৃদ্ধিত পথ-ভাস্তি হয় ৮ 

ক্ষত্রিয়ে শাগন তৃতি (কে বৈহাশটারত 1 

কিখাটিঞ্যা্দি ইবস্ঠৈ ঠেকে হিধিঞ্সায়, ॥ 

অনিনিত শূর্রকীহ উহা দিতে রে: 

পুন শ্রেনী বৃদ্ধি অব্য বন্থা 'অভিষ্নে ৭ 

হি'সেধা শুর ধৃর্তিঃশিল সৈবী আব ।৫ 

কথিস্ত হইলপ্টীরি জাতি বাবার ॥ 

ডকৈয়?। ৃ 
পটু পাস সিীনতীক জা 

ঃ 

ব্রাহ্মণ জঙ্িয়ে শূত্র সুতি নাহি হস্স। 

কুঞ্জ কাণিজ্যদি কভু শৃঙ্রের আশ্রয় 

যুদ্ধ মেলে অর্থ প্রাক্স অহিত কারণ । 
কলহান্তিমান আর ইন্জিয় বর্ধন ॥ 

ভিজ পক্ষে লু! ভীর্ষয! যর্দিও বিছিভ ॥. 

ত্রান্মণ ক্গত্িয়ে ভাহা! নহে সমুচিগ্ত ॥ 

সংস্কার যোশায শুড্র যদিও না ভতয়। 

অমন্্রক ্ন্্ীচারে নিষিদ্ধ সে নয় / 

ধর্মকামী জন সাধু ধর্থোর আ'শ্রপ্ক | 

করিলে 'ফোঁত্যির নভে শ্রাশংসেয় হয়! 

যথা মন্ত্রপ!নে মন্ত্চৈততলা নণ হয়। 

স্থবীক্্র বপলে মক. চ্ষেন্জ তুল্য হক 
ক্রমে তপক্ষয় হেতু শ্বঘর্ম বজ্জনে। 

সর্ধজাতি সমাগত শৃদ্র সঙ্গিধানে ॥ 
তথাপিও জাতি ভেদে ব্হগুশাস্তর' 

এখনও নীতি.তেদ রয়েছে বিষ্তর ॥ 

'অস্তরক্প বা পরবণীয় 

স্্রীজাত সম্তান। 

চারি বর্ণে পর প্র বর্ণ সমুদয় | 

| উদ্ধ স্থলে অন্ুলোম আভ্তরাখ্য হয় ॥ 

ত্রিবর্ণের অন্তরাজ আরজাতি ছয় ।. 

শু মাতৃভিন্ন ভিন স্থিজ-ধন্দী হয় |. 
| মুল জাভি'ছতে ভিন্ন জাতি নাম ধরে ॥ 
] হইল সন্মান জন্য বৃত্তি অনুসারে ॥ 

ব্রাঙ্গণের আধ্যাস্তর বর্ণ ভার্ধ্যোদরে।.. 

অধিক শ্রা ভেজ পু জন্য ধরে। 



বৈদ্াকুজ কিবরণ। ১৫ 
তই স্পা ্ 

ক্ষরিখাধ্যাস্তর। কত বৈশ্ঠা শ্রেষ্ঠ তর । | বৈশ্যজ করণ ট্ঙগ্য তু মমি হয়। 

বৃন্ধি আন্ঘায়ী ক্রুমে হৈল আন ধর। সংস্কার বোগ্য শৃত্রা সৃতবপি ময় ॥. 

বৈশ্াস্তরা মৃত-শুত্র উর্ধোগরিচয়॥ “ 1 শুষ্র! দি: সংশ্রর শূন্য বায় করণ 7 

এইরূপে উপগিল জান্তি কতিপর্ধ 1 ংশতঃ আর্ষোর করে সদা করণ 

ত্রাঙ্গণ উধিত্ত! ক্ষত্র দুহ্িতা অস্তব। কাযা হৈতে অন্য শ্রী কায সম্ভব, | 

মুদ্ধীভিষিক্তের জাতি হইল সম্ভব ॥ শর হৈতে অন্য শী হল সমুস্ 1. 

হস্তী অশ্ব সারখ্যাদি শিক্ষা বৃদ্ধি তার 1 | অন্তরঞ মির কুল (ইহারাওহয় | রি 
জনা বৃতি অনুসারে সম্মানাধিকার ॥ স্য্ জাতির সঙ্গ সদা পরিচয়: | 

বিপ্র পরিণিত1 বৈশ্ট কন্যান্ধ উদ্রে। | বঙ্গেতে সৎশূদ্র কহে স্ নিয়), 
অশ্থ্ট নামীয় জাতি ব্রহ্ম তেজ ধরে: | বিবাহ সীমাক্ আঁদি মেল পরিচয় ॥ 
বেদ শিক্ষা হতে গেলা বেগের সীমা 11111 ও 

সর্বলোক পুজ্য' আধুরেরিদ ধ্যসসাক্ষ 0" ্ | রনির 
ক্ষত্রিয় ওরবে টস ঝনাণ লূত) “বসন্ত 1. 

মাহিষ্য নামেতে জার্তি হল সম্ভব ॥ প্রতি লোয় বাহৃতর, অস্ত অপর 
পারশব উগ্র আর করণাদি অয়। উচ্চ নীচ ভেদে হয় বর্ণের সম্কর॥ 

ব্রাহ্মণ ক্ষতিয় ধৈশ্য শুরা হতে হয় ॥ 

করণ কাসেম নাষে খ্যাত ফানি ধর 

| 

রঙ 
৬ 

কি 

শি সপ ও অপ পপি ৮০ 

ভারতের নানা স্থানে আছে বনুতর ॥ .  'প্রুতিলেোমি বর্ণ? 

কোথাও ব। স্বজাতির সঙ্গে পৃত্রিগন ০. 
- উর্দধ বর্ণ নারী আর মিম বর্ণ মরে 7 

কোথ9 সংশ্রব শুর সঙ্কে বদ হয়). 
অহ্থলেম অন্তরক্প এই. গাতি-কর।, 
উদ্ধ বৃর্ণ পিতা মাজা মিষ্ধ গতি হয়| 

ৃ 
ৃ 

না ছিল বিবাহ বিধি শাহ অনুসারে ]. 

দ্বিঙ্ বীরযাচার-আারয যো নিবন্ধন |. ূ 

গ্রহণে একবপ মারী যঙ্ডেক সস্তা । 

প্রতিলোষ সঙ্করর্জ তাঁটদর আখ্যান ॥ 
অবিধি হলে কভু বিবাঁত ইউউ + 

দ্বিজ ধন্মী উহাদের, এই রুম জম ॥ ্ 
্ টি ও কিনি র্ ৃ 1 ১ ইতি রব গা 

সণ বৈ বুল জাতি য় । (সনে) যো তা রি 
মু্ধাঙ্গই মাহিয়্যাদি ছিচ্ষ জাতি ছয় ॥ টু 
সত্ব সংস্কার 17 সার মধ্য! জাত, বিবাই ঈীর্ষাখ মেল নীস্তি দর্শন 

দু 

১০ রঃ তাণৃম্য, হত, অনাধ্যেও ব্য সণধুত |, 



কত 
পপর 

বাছ্াত্তর ধশ। 

সবর্থাছুলোম বর্থ প্রতি লোধ যোগে । 

পবস্পূর বাড়ে জাতি গ্রাতি যুগে খুগে ॥ 

সন্তরঞ্জ বাহাতব তাছে বহু ক্রাজি | 

অভি লীচ কেহ লক়ে অন্ত্যজ জাখ্যাতি ॥ 

জিবণের কম্দ অ্রষ্ট ব্রাড্য জাতি-কয়। 

বর্ণ সঙ্রত্ব পার শান্সোতেখ রয় ॥ 

বল্প মল করণাদি দরদ যবন । 

কিরাত পারদ নট আদি জাতিগ্রণ ॥ 

সুপতিত জাতি ভষ্ট ত্রাত্য ক্ষত্রি হতে । 
সক্কর বহিষ্থ জাতি লিখে মন্্ুমতে ॥ 

কিন্ধ সমাজান্তর্গত গ্ষিতীষ্ব কারণ । 

বৈশ্ত শূ্র জাত লিখে অক্ক সুনিগণ | 
ঞ্তি লোয় বাঙ্ৃতর হত জাতিগণ। 

কোথা কাবেো ২ হছ্গ জল আচিবপ ॥ 
পীর বাসস বাহটজ্ানিতে 

প্রতি লাস বারছরে । 
প্রতিলোষ ৮ত মাগধাদি জাতিরায়। 

জল চল ছিল বলি অনুমান হয় ॥ 

বায়ার ব্যরক্কার। 

নবশাধ কাক্কার লেখে রজ্জারুর । 

সম্বন্ধ নিথর দায়ে শু সমর ॥ 

ক্সভীর টরুখর্ধ াদি মন উলিঞ্িত। 
কারে। আছে জব চগ্না কের! বঞ্চিত ॥ 
তিনি মালী তাখুলী গোপ ন।পিত পুটুলী 

বাক্ষই কাঁমাব কুক্ধী নবশাখা বলী ॥ 

ভাকৈয়। 
্ 

গন্ধ শঙ্া বণিকাদি ফাক কুরী আর । 

পোল! বৃদ্ধিক্ক বলি পু ওভার ॥ 

কেশ রেশ হৃষ্তি সঙ্গ ফোনকে বলে। 
হইবে নাপিত, উুরী খ)াত অয়বা বৈলে | 

পঞ্চ বপিকাদি ভগ! সদ্গোপ 'মপর। 

বৈশ্য বলে, ভিশ্রপ লিখে রত্বাকর ৷ 

এই অব গাতি নার মন্ধ নাছ বলে । 

জান রন্ধাক্ষর় লিগে ছবস্ক। শান সৃল্লে ॥ 

সাহা! শুড়ি জগারাদি পানী কাহার 1 

রদ্বাকরে কারো » আছরে প্রচার & 
চান্দ সদাগ্নর বংশ বণিকাদি হয় । 

মূলক বাক্যে কেহ (দয় পরিচয় 1 

দোষ জর কারো জাল হইল বঞ্ডিত। 

আছে এই কিনববন্খী জ।তি শ্রাকাশ্িজ ॥ 

জন্ত্যদ বর্ণ । 
সর্যষ লোকাধয খাঁজ লধ বৃতিচাধী । 

প্রতিলোম চণ্জাল সে মন্যাজাখ্যাধারী ॥ 

স্বপাক সপোপাঁক আর ধ্িগ্বপ কাঁরাবার। 

অন্ধ, মেদ পুকতস্গীদি তন প্রচার ॥ 

জীব ছিংস। অনেকের জীবিকা উপায় । 

চর্কার্ধ্য ধিগ্রণাদি ছয়ে বাবদায় ॥ 

অস্তরজ পারশব উগ্রজা্তি আর । 

অন্থুলোম হইলেও বধ ত্যবক্ষাল | 
পাপা সপ 

যোনি শহর । 

বর্ণেব শঙ্কর যথা যোনির শক্চব । 

আছে বন্ধতর জানি লিত্য প্রর্থা ধর 



থু | ৃ্ 
বৈদ্যকুল বিবরণ । রী 

লি. সর্ট সিট সন পাপী জীপ ৮৯ শি আপস পপর সী পি দি শপ আস পি টা ০০৩১১ লা 

| সদা সুরক্ষিত জাতি সীমার বন্ধন । 

কথখনেখ না ভেদ করে পণ্ডিত জন ॥ « 

অখঞ্া খুকতি গুর আছে বনুতর | 

প্রকাশ স্টানাস্তরে হেড় মুবিস্তর ॥ 

সিদি পথে সঙ্গ ব্রতী হও জাতিগণ ৪. 
। ত্রাক্ষণ পুজিত স্থানে করিবে গল ॥ 

৮ 6০৫০, র্ 

ৃ নহে জাতি উন্নুজ্ঘন শুধু বিদ্যা ধলে। 

! 

ূ 
: 

উদ উপকীপাপীপ শাপপা পল্পাপনি প শপসএক ৭ জি, প 

কেহব! বঞ্জিত কারো পানীয় বিহিত । 

দেশ প্রথা অনুযায়ী নীতি প্রচলিত ॥ 

দিশ্পদ লল্োওুণে লব্ধ পরিত্রাণ । 

অর্গ ঝল ক্রমে ছাতি কুল মধ্যেস্কান ॥ 

জাঙুসঙ্গোপনে কমে জাতি মন হাড়ে 

ক্রমশঃ প্রবেশে মানী মেল অভ্ান্তরে । 

ূ 
ূ 
ূ 
1 

ৃ 
] 

ৃ 

অতি নীচ স্বিদ্বান ভাছে বহু স্লে॥ 

পরস্পর ঈর্ধ্যা ছেষ করি পরিহ্থাক্ধ । 
সন্যপথ অশ্টপবি হও আগুসার ॥ 

মানুষ সকল 'শ্রণী সমান কি হর়। 

পুজা মেল তাজ মেপ অন্তর কি নয় | 

পুজা মেলে যদি হয় নীতি বিপধ্যর | 
অনিলদ্ষে তীব্রদৃষ্টি সূচিত হয় ॥ 

শন অভাব সদ! সর্বানাশ করে। 

নিষাক্ত একটী মেষ__সেইযুখ হরে ॥ 

ব!জ্য লাভ মান লাভ অর্গ বলে হয়। 

সহন্ধে ন! হয় কড় মেল বিপধ্যয় ॥ 

মুসলমান খীষ্টিয়ান জাতি ভেদহীন । 
তথাপিও নহে শ্রেণী বদ্ধন বিহীন 1 

নৈষ্ত রাজ শত রাজ গোপ রাজআর । 

মৌর্ধয অন্ধ 'রাজ্গবংশ পুরাণে গুঁচার । 
অন্বষ্ঠী নামে নগরী লিখিত পুরাণে । 

অন্ষ্ঠ নুপতি বসে বঙ্গ সিংহাসনৈ ॥ 
ক্ষত্র ভিন্ন নানা দিকে বছ রাজগণ |. 

অর্থ বলে সর্ধ কালে হয়েছে হজন ॥ 
অর্ধোরতি কখনও লিধাদিত নয় । 

ভারতে নাহল কিন্তু জাতি বিপর্যয় ॥ 

খেল পরিচয় । 

'ত্ায কি অনার্ধা মেল অজ্াত মায় 

ব্যবহার দুৃষ্টে প্থির করিবে তথাঁষ ॥ 
নিঙ্গিয়তা নিষ্ঠ রতা ক্রুর ভাষা আন । 

পরিচিন সদা হীন মেল ব্যবহার ॥ 

গৃহ, বেশ, খাদ্য বুক্তি স্রীভাষ! আচার । 

গোঁঞাদি বিবাহ "সীমা মলের বিচ।ব ॥ 
৪৫ 

কও 
সপ শিপ পশিাপিশাপাপাতিসিশাশা পপাশাীপতাীপাপপা পপাপাপীপা পাস্পিশীশ শীট ০৮৫৩০ 

পি পাপ আপস পা 

মেলোম্নতি | 

দিল ধর্মী পৃ ধর্ম করিলে গ্রহণ 
তপোবীঞ্জে গুন হর শ্রেষ্ঠত্ব গমন ॥' 

শৃ্র ক্রাঙ্গণত্থ পায় শুস্ত ব্রাহ্মণ । 

ক্ত্রে বৈশ্ে তথ? ভয় উত্থান পত্বন ॥ 

নীচ যদি সিদ্ধি লভে ঈশ্বর ককপায়। 

সমস্ত জগত আসি গুরণমে সে পায় ॥ 

দেব-সিদ্ধদিব্য-আন্যা নীচ কেরে যদি । 

তণাপিও সর্ক'লোক পুজা নিরবধি ॥ 

কিস্তধিন! সিদ্ধি লাভ জাতি উল্লঙ্ঘন | 

ন। হর লা কয় ক্শাজ নিন ৪ 

স্টপ পিপিপি পাস্সিপি শত পাপী পাকি ০০ ০০১ 

এ "৯ আন, সপ আলা পপ পাপ শশী সপ্ত পা ০৯ ৮৮ন৯৮ পি ৮০৯ 



১৮" ডাঁকৈর 
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| জাতির উৎকর্ষ ধু সপ্থানিগ যেলে। লে! 

ভাবতে, লত্বিভ অদ! মহে বাজ বলে ॥ দেখি ধন্বস্তরি বিষুঃ দেহে গ্রবেশিল। ্ 

গু ন্মাঢার ক মেল, মহিষায়। | লাগর মন্থনে জন্মে বিধুঃ ধস্বস্তবি ॥ 

রাজাও পুজয়ে সা ন্ষণের পায় ॥ : | পুন অস্তর্থান হলা শ্বদেহ সঙ্থি ॥ 
শম্পা পপ 

প্র 
ৰ 

পপ পক 

শুনি ইন অভিশপে উদ্যত হইল] । 

রোগ সম্পীড়িত পুন হল ত্রিভৃবন। 

অন্থস্ঠ ধন্বত্তরি | ব্যাকুলিত মন হুল যোগী খাধিগণ ॥ 

অন্থ্ঠ প্রধানা মৃত চাধ্য ধ্স্তাঁর । উপস্থিত হুল সবে বিষ সপ্লিধানে । 

ত্রিভৃবন খ্যাত বহ শাস্ত্র কআধিকারী ॥ ূ স্ব স্তুতি আবস্তিলা বহুবিধ ধ্যানে ॥. 
বিষু অংশে বেদমন্তে,বৈশ্যা ক্রোড়ে হয় স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষণ বলে মুনিগণে। 
স্মরণে যাহার নাম সর্ব রোগ ক্ষয়। | বৈশ্ঠা ক্রোড়ে পুনরায় যাইব ভূবনে ॥ 

তিভ্বন-খ্যাত পুণ্য শ্লোক ধস্তন্বরি | | নিরূপিত ক্রমে কাঁলে হইল ঘটন। 

যার বরে বৈদ্যকুল চির তেজধারী ॥ ূ বীরভদ্রা ক্রোড়ে বিষু। অংশাবতরণ | 

বেদ কর্তা নছে কেহ ব্রহ্মার বচন । | সব্ব রোগ শূন্য পুন ত্রিতুবন হল। 

ব্রহ্ম বাক্য মুনিগথ করেন শ্রবণ | রোগাক্রান্ত সর্বলোক আরাম ল্িল£ু। 

মুনি খধিগণ পুর্ব ম্মরণের বলে। | সিদ্ধ মুনি এক পথ শ্রান্তির কারণে । 

বেদের মহিমা-তত্ব জানে ভূমগ্ডলে ॥ | পিপাসা জল চাঁন বীরভদ্রা স্থানে ॥ 

বেদের মহিম। তত্ব প্রকাশ কারগ। পিপানিতে বৈশ্ত কন্ত! করে জল দান। 

মুনিগণ প্রাপ্ত হন নহে অন্যজন ॥ 1 ষুনি বলে প্রাপ্ত হও দিব্য হুসস্তান ॥ 

সিদ্ধ বেদ মন্ত্রে হয় অসাধ্য সাধন। ূ কন্ঠ] কহে না হইল মম পরিণয়। 

ব্রহ্মপুত্র অন্বষ্ঠের জন্ম যে কারণ ॥ কথা গুনি মুনিবর চিন্তিত হৃদয় ॥ 

বেদজ অমুতাচাধ্ বৈদ্য রাজ নাম। | পরে কন্য] লয়ে যান মুনিগণ শ্থানে। 

বিঞু ক্ংশে অবতার হুল! ধরাধাম ॥ | কুশ পুত্র নির্মাইল! বেদ উচ্চারণে ॥ 

যেইরূপ আছে অবতাত্ন বিবরণ । বেদ মন্ত্রে করিলেন জীব সঞ্চারণ। 

বথাদৃষ্ট লিশিলাম বৃত্ত পুরাতন ॥ বীরভড্রা! ক্রোড়ে পুত্র করিল! স্বাপন॥ 

'অহল্য। ছলনে ইন্্র তগাঞঙ্গ ধখন"। | অমৃত আচার্য্য নাম রাখে মুনিগণ । 

ধন্বস্তরি সঙ্গিকটে করিপ! গমন ॥ : ..| ধগ্স্তরি অন্য লাম কৈলা! নির্ধধাচন ॥ 

বরক্ম কোপজাত রোগ শাস্তি যোগা নয় ।| অক্ষতাসে বীরভাদ্র! পিতার ভবনে । 

বাপ:লন ধহস্রি ক্ষন মহ।শব। 1 লইয়। গেলেন শিশু পালন কারণে ॥ 



এখনি 

দিলে দিনে বাড়ে শিশু ধন্মেতে তৎপর । 

পরম সুন্দর রূপ যেন শশধর ॥ 

মূনিগণ আজ্ঞ। মতে লতে বআ মুর । 
দেবভ। সরশ ষেন নাহি কিছু ভেদ ॥ 
মাত স্থানে ছিল বলি হল বৈশ্যাচার। 

সর্ন্ঘ আবুর্বেদে শিক্ষ। হল চমতকার ॥ 

লব্ব শাস্সে পূর্ণ জ্ঞানা হুল! মুনিবর । 

দিগন্ত পৃজিত নাম তুবন ভিতর | 
অন্বষ্ঠকে ব্রহ্মপুত্র বলে শঙ্খ মুনি। 

লিখিত শাস্ত্রের কথা খধি বাক্য শুনি॥ 
শান্তর অধ্যয়ন শেষ হইল যখন। 

গৃহস্থ আশ্রম মুনি করিলা গ্রহণ ॥ 

সিদ্ধ বিদ্যা নামে কন্যা শ্যর্গ বৈদাধরে। 

বছ সমাদরে কন্যা দিলা হেন বরে | 

তন্বঠ কুলের বহু শিষ্যাদি আইলা। 
সিদ্ধ মুনি পরশনে দিবা জ্ঞানী হৈলা 

গুণ ধর্দাচার বহু করি সমদ্ধীন | 

করিলেন মুনি জাতি উত্কর্ধ সাধন ॥ 

_ বৈদ্য মাহাত্ম্য । 
সন্তর্ধি পূজিত নাম বথ। তরিকুবনে। 

অপ্ত বৈদা নাম তথ পুজে সর্ধজনে ॥ 

বিষু ধন্বস্তারি ছুই জশ্বিণীকুমার । 

দিবে দাস কাশীরাক্স পাঁওব ছুই আর | 

এই সপ্ত ক্ষন আরো ধষি নয়'জন। 
ক্রমশঃ যোড়শ কুর্ধ্য-দেব শিব্য হন | 
যেড়শে মোড়শ গ্রস্থ ক্রেমে বিরচিলা । 

আমঘুব্বেদ তে সর্ব্ব পৃথী বিস্তারিলা। 

, বৈদ্যকুল বিব্রগ। ১৭৯ 
্ পে 

০ ০৮৬০ কক লাকা দি কী ও ০৬ আপনি 

আদি আয়ুর্বেদ কহে বিধি পঞ্চানন ! 
ক্রেষে বৈষা জাতি তাহ করিল! ধারণ ॥ 
নিখিলাযুর্ষেদ তত্ব জাতি বৈদ্য ধরে। 

ছ্বিমার্রি খায় ধছ রত্বের আকরে ॥ 

জাদি ব্যাধি নিবাদক মেই মহাজন ।, 

বিষুঃ অংশে সমাগত হুইলা ভূবন ॥ 

অন্থষ্ঠ হইল ধনা বিষুর আগমনে । 
বৈদ্য নারায়ণ তুল্য বিদিত ভূবনে ॥ 

বছু জাতি ভেদ যুক্ত তাঁগত তুবন। 

পন্ক মাংস সদ] যার ভতক্ষিল। ব্রাহ্মণ । 

প্রথনো প্রাচীন বহু ভাবি পরকালে । 

বৈদ্যের ওষধি সেবে মৃত্্যুহেনকালে ॥ 

ধার্ট্িক জুবৈদ্য নাহি ধন করে ক্ষয় । 

মাংস দানে বৈষ্ঞবেরে”সদদা ভীত হস্ত ॥ 

শান্দ্ুত্যাগে নাকরায় অভক্ষা ভক্ষণ । 

ইহ পরকাল বৈদ্য উভয় রক্ষণ ॥ 

সব্ব প্রাণী হিকর বৈদ্য বংশ হর! 

খণে যার অর্ক লোক চির খণী রয় ॥ 

বৈদ্য রাজ কুল দিল ত্রাঙ্গণ কায়েখে । 

ন্যাক়তঃবৈদ্যের গণ কে পারে শোধিতে 

ব্হগুণী বিভূৃষিত ছিল বৈদ্য কুল। 

বিগ্রা কুলে ছিল যাঁর সম্মান বিপুল ॥ 

বৈদ্য বিস্তার। 
কৃত বিদ্য নৈদ্য কুল যুত বেদাঁচার। 

আর্ধ্যভুমে ভ্রেমে বছু হইল ঘিস্তাব ॥ 

£ 

পরে বঙ্গে নিজ রাজ কুলের উত্যান। 

দেখি বহু তর বঙ্গে করিল পরান ॥ 



ডাটির ॥ 
২ 
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খিদ্গ উতৎ্কল আর মগধাদি দেশে । 

প্র চিত সপ পপ পৃ. 
১494 লা রাকা 

না 

। দত্ত দেব কব পুর্বে ছিল উদ্ধীতর। 

নানান্থানে বৈদ্যকুল আছে সবিশেষে 8. ক্রিয়া দোষে কুলক্ষ প্রাপ্ত পুষ্প ॥ 

অন্থষ্ঠ নামেতে দেশ নন্দীর কুলে! 

নিখিত রয়েছে পুরাণাদি নানা প্মলে ॥ 

মহারাষ্ট্রে বৈদ্য কুল কোন ২ স্তানে। 
উল্লিখিত কুল গান্থে, আছে যথামানে ॥ 

কুরুক্ষেত্র আদি স্থানে অন্বস্জের বাস । 

যাখোচিতমান সহ আছে মুপ্রাকাশ ॥ 

মিথিলা বারেন। আর রাঢ় বঙ্গ দেশে। 

ব্ভ বৈদ্য কূল আছে বন্ধিত সযশে॥ 

বঙ্গে সন্ব কুল্খনি রাড পুজ্যাতম। 

যথ! হৈতে সর্বকুল রঙ্ডের নিরম ॥ 

শ্রীথণ্ড নামেতে স্থান রাড আভাভুরে। 

কুল পন্মবন যথা দিবা সরোবরে ॥ 

পুর্ব বঙ্গে মুখ্য স্থীন ষফশোহর নাম 1 

তুভারছে ব্যাপ্ত বশ জীবিক্রমধাম ॥ 

সর্ধ কুল মিদ্ধি ভূমি বিরুমনগর । 

বন বিজ্ঞ কুলাকীর্ণ পঞ্প কোর ॥ 

সব্বদিকে,বদেশে বৈদোর বিস্তার । 

গুরু লঘু দেদ জ্ঞান দেখ ক্রিয়াচার ॥ 

বঙ্গে বৈদ্য আদি কুল বিদ্ভিত যোডুশ। 

যথাক্রমে কম্মগত লঞ়্ে কুল যশ ॥ 

সেন দান ৩৪ তিল বিদ্ধ বংশ হস 

দশ--কুল দত্ত আদি সাধ্যে 0 ॥ 

দত্ত দেব ধর কর রাজ মোষ ছয় । 

নন্দিচল কুণড আজ রক্ষিত চারি হয় ॥ 

ক্রিয়া ঘোষে কষ্টত পাইলা বরুতর়। 

লুপ্টকুল নাগ ইল্জ 'ছাদিতা অপর। 
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হভল ষোড়শ কুল শাস্ত্রের নিও ঁয়। 

বৈদ্য কুল সুতগণ জান পরিচয় ॥ 

বলে পুবের আসিলেন ক্ষত্র পাজগপ। 

রুমে আদিল! ব্াক্ষণ ॥ 

বৌদরাজকুল- কালেচবদ্যেরআবাস | 

শ/বিঞ্ছে ছিল বৌদ্ধ গ্রন্থে, প্রকাশ ॥ 

নানাদি ক ছৈত্েও 

| পরেও ত্রাঙ্গণ বৈদ্য কাঁষেখ আইল] । 

জন্ম বৃ অনুসারে স্শ্যাম লভভিল। ॥ 

পমে খৈধ7 বিজ্ঞারের পুর্ব বিণর্প। 

পু স্থানাস্তব ক্রমে করিব বর্ণন ॥ 
পপ ৪ 

কুলস্মৃতি ৷ 
দকুলের নাম জানে, কুল হতিহাস। 

পৃর্বা পু স্থান, ভাব, থাকে. সুপ্রকাশ । 

ন।না স্থানবাসী ০লোক-যোগ পগ্চয়। 

কালে িতোপায় আর রক্ষা হেতু হয় ॥ 

গেলে স্টানাম্তরে মান ধর্বব নাহ হয়। 

শ লামে কসজি লোক কজ্াতি-আনবয় | 

ঠা তু মাডুবংশ নাষ জ্যত নাহি যার । 

পিতৃ কাধে; পিতৃ খখণ না হয় উদ্ধার ॥ 

গোত্র গ্রবরাধি বংশ, ধাবা গ্রকরগ। 

গুরু পুরোহিত বেদ শাখা বিব্রণ ! 

কোন কোন স্থানক্রমে স্থান বন্তমাম। 

বালকণ্বালিকাখণে দিবে শিক্ষা দল ॥ 

আকন্মাৎ প্রাচীনের হলেও ক্মভাব 1. 

না ₹ইবে আত্মকুল পরিচয়াতান | 



বৈগ্যকুল 1রররণ। ৯ 
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ডাকৈর ব্যাখ্য। । 

লয়ল প্রকত করাতে জানা হায় 

ডাক তাঁহাকে রঙ্গে ঘটক কথায় ॥ 

শিলুর থার্চিবে মতন শীঘ্র যাবে শিখা । 

ভাৎলারাংল) কখা তাই ডাঁকৈবেছেলিখা 

ডাকৈরেতে লিখাস্মাছে বৈদ্য দোষগুণ 

শিপু বুদ্ধ গুনে ভাটি হেনে হচ্ছ খুন ॥ 

হৈদ কুল মধ্যে যত রহস্তের কথা । 

ডাকে রয়েছে লিখা শ্রেণীদদ্ধগাথ! ॥ 

ছন্দানন্দ বিবেভল! ভাকৈরেতে লাকি । 

কিন্ূপে হইৰে মিল ডাটকরের বহি ॥ 

সিদ্ধ নৈদ্যা দোষগুণ ডাকৈরে প্রকাশ । 

সাদা কষ্ট বৈদানাম শ্রুতে শান নাশ। 
এইরূপ কুলভাব ছিল পৃর্ববংপর। 
আননঘউক কবে সনস্তে আদর ॥ 

আদিশুর মহারাজা রাগতে বিখ্যাত । 

বললাল দৌহিত্র ত্বার বিজয় রাক্ শ্রুত ॥ 

বৈদ্ধাজাতি মধ্যে ভার! বাজচক্রবস্তাঁ। 

ভুবনে ধেখেছে কত নানাবিধ কীর্তি ॥ 

কুলদাক্ঞা মহারাজ সঙ্জাল সেন হয়। 

কুলশাক্কে শিখে তার টবদ্য গরিচষ ॥ 

কুলবর্তী স্থির করা কর্তব্য গ্রাথম্ম । 

তবে মে বিদিত হবে সর্বত্র নিকম ॥ 

শিশুকাল হতে পানি ব্াজক্জেন তৈদা . 

ক্কতবিদয শৃদ্রশথ ভাতে নহে বাঁধা ॥ 
ব্রঙ্ষণ শুর্রের মধ্যে কুল, পঙ্ধি ফত । 

লানাবিধ গ্রন্থ আছে বিজ্ঞ ধর রত ॥ 

| চির শ্রুত প্রীবল্লাল বৈদা কুলোত্তব। 
'লব্য ভব সভ্য করে কাব্য অসম্ভব ॥ 

বৈদ্যজ বল্পাল সব "গ্রন্থে দেখা যায়! 

অলীক কই লিখে নবা সম্প্রদায় ॥ 

শৃদ্ধ মধ্যে কেহ করে ক্ষত্রিয় প্রকাশ।, 

দিনে দিনে হবে কত লবা ইতিহাস 

চন্দ্বাপপ্ধি রাজা পরমানন্দ রায়। 

ফদ্রের কুলাজি গ্রন্থ শিখা পড়া বায, ॥ 

প্বঙ্গোল সেন নুপধ্তি হইল পশ্চাত। 

অন্বষ্ঠ বংশেতে জন্য ব্রহ্মপুত্র জাত ॥৮ 
অদাটিকে ব্রহ্মপুত্র কহে শঙ্খ মুনি । 

পুরাণের কথ! ইহা খষি বাক্য গুনি॥ 

কৃষ্ণচন্জ মজুমদারের ঢাকুদে বণনা । 

কারে অন্দষ্ঠ এক করেছে রটন। ॥ 

বজীষ সমাজ গ্রন্থে তাহা কিন্তু নয়। 

বলাল রান্দাকে লিখে কায়েস্ছু নিশ্চয় ॥ 

আদিশুর বল্লাল রাজা এক বংশধর । 

বাম মমান গ্রন্থে নৃতন খবর ॥ 

কায়স্থ কুল নিণয় গ্রশ্থেতে জিথিত । 

আদিশুর মহারাল্প। ক্ষত্রিয় নিশ্চিত ॥ 

অন্ব্ট কুলের মাছ আর়র্কেদে পাবে । 

কারস অন্বষ্ঠ ঘম বলিলে কি হবে ॥ 

অন্বস্্রের দ্বিজধ মধ্যে শাস্তেতে মিষাংসা। 

কায়স্থের মনে ভাতে হয়েছে জিঘাংসা। 

ভাঙ্ঠেরা দ্বিজ মধ্যে শাতা মামাংজিন্ত। 

অঞন্ প্রলাপ তায় নহে সমূচিত্ত ॥ 

কারন বংশের, জম ত্রিবিধ রূপেতে। 

বজের কায়খ্ছরাী কোন বিধিমতে ॥ 



৮৪ 

তবে সে হইবে স্থির খশুন কলহ্।' 

নতৃবা খাকিবে কিন্তু সনের সনৌহ্ ॥ : 

শ্রেষ্ঠ লু বিবেচন! দেশের উত্নতি। 

তাহাহ ভাবে ছবে সমাজের ক্ষতি ॥ 

এক পক্ষে বিচারেতে বিচার হব 

ভুই পক্ষ তর্ক ন্থিরে মিমাংসা নিশ্চয় ॥ 

উতপ্ব পক্ষের তুষ্ঠি যাহার বিচারে। 

সর্ধত্র ঘোধিবে ষশঃ তাহার দংলারে | 

পঙ্গাশ্রিত দোষী বদ্দি বিচারক হয়। 

তার তুল্য লখু' চিত্ত আর কেহ লয়॥ 

যাঁদ কিছু পাপ থাকে অবিচারে হুয়। 

বিছা বিভ্রাটে মহ পাপের উদয় ॥ 

খবিচারী বিচারক বুদ্ধি নাহি শ্থিধ। 

বিচারাস্তে মনে হয় এ পাপ শরীর ॥ 

দোষ হীন বিচাকেতে পৃণোর সঞ্চয় । 

মৃত্যুকালে হবে তার ধর্মের আশ্রয় ॥ 

বৈদ্যের ভাব।, 
বিদ্যা-লক্সসী বিনয়যুক্ক চিত্র জন। 

কুল যশ ভিন্ন তিলি প্রশংসীয় নন ॥ 

পুর্ব পূর্বব কুল গ্রন্থ দর্শন করিয়া । 

এ 

(কত গ্রান ছিল! হতে কত লাম আসে। 

নামেরতালিক। দেখি মন কাঁপে বাসে? 

ভাকৈর। 
কাটার 

আরিঅত্ত মিপ নহি দেয় কত ছানে। 

তাহা দেখি চিস্তান্থিক্চ আছি রারদিনে 

বুথ] চিন্তা করি কিন্তু নাহি ফিছু ফল। 

ক্রমাগয়ে নিয়ে প্রকাহী সক্ষল॥ 

বিজ্ঞাপন চিঠি শ্রাপ্তে যত নৈদ্যগণ। 

€খাবলী তুচ্ছ করি দিতে নাছি মন ॥ 

কত জনের বংশ নাম নাহি বুঝি ঠিক। 
তাহারাই চিস্তা করি বাত চতুর্দিক | 

কিমতে পাইবে ঠিক বংশ নানাবলী । 

চিন্তিত, ঘটক তিল্ল না পাবে বেজালী ॥ 

আলসা গু অবহেলা আছে যার ঘরে । 

তাহার সংসার কিন্তু অলঙ্বীতে ধরে ॥ 

ধন মান কুল লক্ষ্মী চাহ যদি ভবে। 

আলস্য ও অবহেলা ভাযজিজভে যেহবে। 

বৈদ্যগণ নিকটেতে এই নিবেদন । 

অশলসা ত্যাজিয়। কর নাম অব্েষণ ॥ 

সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট নামে কুল তিন রূপ । 

তিন রূপ কুল কহে বল্লাল সেন তৃপ॥ 

স্থান ভরষ্টে কুলক্ষর জালিবেনিশ্চর। 

সিদ্ধ বৈধ্যমান্রতাতে দেখিতে পাইক় ॥ | সাধ্য কষ্ট সম্বক্ষেতে ততোধিক হয় ॥ 

সিদ্ধ ভিন্ন বৈদ্য নাহি পা কঞ?ঠাহারে। 

সাধ) কষ্ট বৈদ্য নাম লিখিবার তরে ॥ 

 অর্ঝবৈধট নাষ তথ লিখিতে মনন) 
ব্দ্যশণ নিকর্টেতে মম আকিঞ্চন ॥ 

আামপ্রান্তি জন্ত করি বিজ্ঞাপনজারী ) 

কত অর্থব্যর গেল কহিতে ন! পারি 

সাক্ষাৎ সাধ্য সম্বন্ধে কুল দোষ রয়। 

পরস্পর সাধ্য ফার্ধ্যে তখৈবচ কয়? 

শ্রীহটাদি দেশবাসী অসগি তুল্য জানি । 
গ্াহিত সন্নধ করা পরস্পর শুনি ॥ 

শ্বিঅ রোগ জন্য যথা দোবিত শরীর । 
সন্থদ্ধ দৌষতঃ তথা কুল নহে-প্ছিয় | 
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শক্জিবলে মহৎ কুশে দোষ:নাশ হর়। | কাশ্যণগোত্র গুণ শি্ধ নিক্পণ। 
শশান্ধে কলঙ্ক যথা গণনীয় নয়. : .. সিদ্ধবৈদা গো চারি নিশ্চিত কখন ॥ 
পুত্র ত্যাগ কর! ভাল কুঙা রক্ষা জন)। ! আলঘান' ভক্সদাঁ্গ গোর বৈশ্বানর | 
প্রাণত্যাগকর! তাল থাকে কুল মান্য ॥| শালক্কায়ণ শাঝ্ডিলয আর পরাশর ॥ 

অকুলেতে কার্য কর! ভাঁল মছে কাজ । | আধ্া কৌশিক বশিষ্টশোতর কুষ্ধাতেয়। . 

পরিচয় ধিক়ে গেলে পাইবে যেলাজ 11 আঙ্গিরল বাতলা সাবি মার্ফান্ডেয় ॥ 

 অস্ত্য ব্যক্ষিও কিন্ত কুল মান চায়। | আদিত্য বিষ মহষি গোত্র জামদ্য 

মান চাঙ্ছে নিজ দেলে সদ। নুক্রিগ্ায় ॥ ূ আতেয়ু গৌতম আর ফ্রুব মহামান্য ॥ 

কুল বোঁচ ধন লম্ব মুঢ় মতি জন। ূ হীন টবদ্য গোত্র এই রিংশভি [নিশ্চয় । 

ধনের গৌরব স্থির নছে কদাচন ॥ ূ চারি গোজ্র সিদ্ধ বৈদ্য শান্রের নির্ণয় ॥ 

ধন বল ক্ষণস্থারী কুল চিরস্তন।  আটভ্রিশ গোত্র বৈদ্য কুলগ্রস্থে কম । 

কল্পাবধি স্তাঙ্া কুল শুন বৈদ্যগণ ॥ ; আর বাকী চৌদ্দগোত্র নানাদ্ছানে রর 
বল্লালসেনের দোষ কে বলিতে পারে। | স্থানদোষ রা্জদোষ সম্বন্ধ দোষতঃ! 
সাধ্যক$ অরি ভাব ভাগ্য অন্ারে ॥ | শ্রেষ্ঠ বৈদ্যপণ হয় হীন ভাবাক্িত 1. 

5 তন্দ্রণ হইলে বৈদ্য নীচ ভাবাপন্ন। 

পিদ্ধ সাধ্যাদি ভেদ কথন । | অরি বৈদ্যগণ দেখি হইজে প্রসন্ন ॥. 
শি, কশ্যপ মৌতগল্য ধ্বস্তরিগোত্র । | কাশ্যপ গোরজ গুপ্ত মহতাল্প দোবী । 
সিদ্ধ বৈদ্য গোত্র বলি অতীব পবিত্র ॥ ৷ জাখ্য তাৰ হয় বটে পাধ্য সঙ্গে মিমি ॥ 

এই চারি গোত্রোতভব যাহার হইব ] গৌতম সাবদি গোর গুপ্ত বৈদ্য ফিনি। 
কুল গুণাস্বিত হৈলে ফুলীদ জানিবে ॥ | তাহাদের,নাম কিন্ত কোথাও না শুনি | 

সেন দাষ পু বৈদ্য সিদ্ধবৈধ্য হয়। ৷ কশ্যপজ ওপ্ত বৈদ্য কাধ ও তিপুর | 
তন্মধ্যেই কুল-ভে কানিবে নিশ্চয়) ূ নবগুণাস্বিত্ত' হৈলে অন্ম প্রভুর ॥ 

তাহ] ভিন্ন টবদাগণ সাধা সংজ্ঞা হয়্। ূ শক্তি গে গণ হিছু কুণ ভাবে হয় । 
সাধা ভিন্ন বৈদ্যগণ কই সংজ্ঞা কর। র গানই রাজদোষে মাধব হীন ক্ষয় 0 

লিদ্ধমাধা কষ্ট ভি বৈদ্য আছে বালা ।; শক্ভিগোত্র সেনবংশে গযি, অস্ক, মীন 

লষানে বর্জিত বলি রি বৈদ্য ভায়া | ৷ তষেন ও স্বখপীঠ পঞ্চ কুল হীন ॥ 

শক্তি, ধর্বস্তয়ী গোত্র জেন বৈদ্যাগণ |... বল্লালের অক্প দোষে কই সাধ্য ছয়! 

মৌৎগল্য গোঁজেজ বৈদ্যদাষ মহজ্জন ॥ | বল্লালান় ঘোবী বৈদ্য স্বান ভর ক 
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দগুপাপি গিহপাপে পাধ্য ভাবাশ্রিয় । কুলাছিতে কুলার দৃষ্টি নাছ করে 1 

বৈশ্বানর গৃজিবস' দা হাধগাতয় 1: কুপাঙ্গার শেবকাজে' মন ছে মরে ॥ 

মোত্গল্য কৌশিক থেই সেনবৈপ্য হয় ৃ | 

এই লব কষ্ট বৈধ্য জানিখে নিষ্চ্জ | | 

'ধনবস্তকি 'গোত্রোন্বহিস্বুমহামতি। | 

কুল শ্রেষঠ কুলীন হন তাহার অস্ততি 1 | 
ধ্ুস্তরি গোতে রাজা কমল সেন ছিল ৰ সেনইৈধ্য একাধশ বাজী নিকপণ। 

বাজ্যলোত হেতু তার কুল হীন হৈল || ঘটক জানেন ইক করি ব্অন্থেষণ ! 

ূ 

১। সেন-বৈধ্য গোত্র সংখ্য। 

গু বীজী নিরূপণ । 

বুদ্মিসেন ধ্বন্তার শীপধাল রয় শ্রুহর্ষ নৃপতি আর 'বুগ্ধি গাঁস়্লেন। 

স্বশন ত্যাগ জন্য ভার কুল হান" হয় ॥ ধন্বস্তপি খোজ বলি পরিচয় দেন ॥ 

ছাড়িগরা গান্জড়াদোছ স্তান ত্যাগ জন্য ] মহামান্য ধ্ধস্তবি আছে পন্দিচিত। 

সাধাভাব গত ভারা কট ছৈতে মান্য ॥ ; সর্ধদেশে আছে ইহ? সব্বত্র খিদিত | 

সাধ কষ্ট বছৃতর প্রতিপত্তি হীন । জ্রীহ্র্ষ বুপতি হয় কুল শ্রেষ্ঠ গণ্য । 

বঞ্পালের দোষ তাতে নাহি, কোনদিন ॥: ধর্থকশ্মে সদা রঙ লোকে কর্ধে মান্য ॥ 

সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট ক্রি বৈদ্য চারি শরেণা পঞ্চকোটী সমাজ্জেতে সেন ভূমি স্থিতি। 

পরিচয় হীন দলে কুলাঙ্গার লালন ॥ ূ দেদ্দি প্রতাপ রাজা শ্রীহৃষ নৃপতি 1 

পতনে জাধ্যের স্ধ বন্ঠ জ্িয়াবান | .. র তত্ংশের বঙ্গদেশে গইটী সম 
পিদ্ধেয অস্তান হবে সাধোন প্রধান পা . লেনহাটি চননমঞ্টো ছল যে বিরাজ ॥ 

কুলাক্ার ব্যভিগণ কু হীন হয়|! বুয়ি গরিসেন ছিল বিদ্যাবস্ত ক্অতি। 
পরিচয় ফিতে,ভারা মলে পায় ভ্ষ ॥ ূ স্থান ত্যাগ বিষ্বা দোষে সাধ্যভাঘ গতি ॥ 

কুল-স্থট্টি হৈতে যারা দিজ পরিচয় | | শক্তিধর উদস্ন শত্তি, গোত্র হর । 

বলিতে লাগাবে গার কুল ঠিক নয় ॥ ; শঞ্ধি, খুনি ভঙ্গি লন তাঁহার আংশেয় | 

কুলঠিক রাখিবেকা বৈদ্য বংশধর |. | শক্তিধর পুথ্যবস্ত মনকে অভ । 

কুলাজায় জন. তাঁতে হইবে কাতর ॥ .. স্ুসক্গ-তাপাপ' করি বেড়ায় পিগ্ত ॥ 
বৈধ্য,বলি'পন্লিচিত্ত হইবেন মিনি | | উপরন্দ' সেনের পুত্র হস তিন জনা 

ফুলাজি/য়াখিবে ফড়ে নহে হননি ॥ অগ্রজ শিক্ানলেন ধন্দশা মন ॥ 

কুলাজিতেরংশ মাধ লিখে ঠিক মতে । | সাও, হিঞকু ছুই ভাই সাধ্যসম হয়: 

কুলাজিতে রুপ ঠিক -াঁরিবেজানিতে 91 শিক্াল নামেতে তারা পািচিভ, রগ 1. 



বৈদাকুলা ববরণ। | ৫ 

(শয়াল সেনের ছিল দুইটা সমাজ । 

পোড়াগাছ!, পুখরিয়! রয়েছে বিরাজ | 

শিয়ালের বংশ্ধর সম্মানিত হয় । 

নালা স্থানে গতি জন্য মান হল ক্ষয় ॥ 

সাধ্য বৈদ্য বলি তাকে ক্কে ইদানিক 

প্রতিষ্ঠ৷ হীন গুত্য তাই বটে ঠিক ॥ 

সেন ৰেদ্য বৈশ্বানর হয় রাজ অংশ। 

1 

কঠহারে যে যে বংশ ফুলে ধরে ছিল। 
পরে স্থান আদি দোষে হীন ফেখাইল ॥ 
তাহাঙ্গের মধো যারা সাধ্য মেল হয় । 

কুলজ সাঙ্োর যধো লব্ধ পরিচয় ॥ 

মেলস্ছি হতে যারা কষ্ট নিক্পণ |. 

ূ আদি কষ্ট কুলপগ্রস্থে তাদের বর্ণন ॥ 

মেলম্ষ্টি পরে যারা সাধ্য বংশ ছিল । 
যাহা হইতে জন্মিয়াছে বলালের বংশ ॥ | ক্রমে ক্রিত্বা দোষে কাছে কষ্টত্ব পাইল । 
সেন বৈদ্য মৌৎগল্যজ হয় একজন ।  কৃতকষ্ট বলি তারা মেলে গণ্য হর। 
কৌশীক গোত্রজ সেন আছয়ে লিখল ॥ আদি কষ্ট হতে কিছু প্রতিচিত রয় ॥ 
ক্ুষ্ণাত্রেষ মেন বৈদ্য পরিচিত নন্ব। | কষ্ট সঙ্গে সদা হার পালটা ক্রিয়া হয়। 
আঙ্ষিরস মেন বৈদ্য উক্তরূপ জন্ম | উদ্ধজাত হইলেও কষ্টে পরিচন ॥ 
খ্াদা গোল্ড সেল বৈধ্য বঙ্গে দর্শন । | কষ্ট সঙ্গে সদ! ক্রিয়া করে যেই জন। 
চত্রপ্রন্কা লিখে কিন্ত রাচে ছয় জম | সিদ্ধ সাধা করে তারে ক্রমশ বঙ্ন ॥ 
পরশ্থিত হয় গোজ্জ সেল বৈদ্যগণ | কুলজ সাধ্যের মধ্যে শিয়াল গরি হয় । 
পরিচয় ছল বলি বিজাগণ কন। ক্রিয়াগুণে তাৰ রক্ষা কুক্রিয়ায় ক্ষয় | 
কষ্টাধম বলে বলি কেছ জকি কয়। বংশজ্ সাধ্যের মধ্যে বুষি মানা পায় । 
আদি নাম অজ্ঞাত জন্য তাহাই নিশ্চয় ॥ : ক্রিয়াওণে ক্রমান্বয়ে উত্ধ দিকে যায় ॥ 

কিন্ত ক্রিয়া হীন যারা নহে পরিচিত । 

কিরাবান্ তুল্য নহে সমাজে গশিত ॥ সাধ্যাদি তেদ। 
কুল গ্রন্থে সাধ্য ভাষ ভ্রিবিধ বর্গন। 
কুলজ-বংশজ-সাধ্য আদি লাখ্যগণ ॥ 

মেলল্যরী হতে যারা সাঙ্যে নিক্বপিত। 

আছি সাধ্য-কুল গ্রন্থে লা! পরিচিত ॥ ও বীজী নিরুপণ। 
মেলক্ষটি প্রে বারা লিঙ্ধ বংশ ছিল | লাস খৈদ্য নীভী হুর পঞ্চদশ জল । 
কুলগ্রস্থ স্যষটি পূর্বে সাধ্যন্ব পাইল ॥ ঘটক প্রচার করে পুর্বের কখন ॥ 
তাহারা বংশজ লাধ্য বলি গণ্যহয়। | মৌৎ্গলাজ চায়ুদাল ধর্মকে যতি। 
কুলক সাধ্যের ছতে হীন ভাবে রয় ॥. | রাছ়ে বজে প্রতিষ্ঠিত মহোজ্জল অ(তি। 

২। দাসবৈদ্যের গোত্র সংখা! 

- কপনাপ্এনও জার 



২৬ 

মৌত্গ্রলযজ পঙ্থদাস সৎ্কুন্লীন পি । 

তার বংশে কেস বটে কুলিনাভিষানী ॥ 

মৌত্গল্যঙ্গ দাসবৈদ্য বাকী আট আন । 

কুলহীন বলি তারা সাধ্য ভাবে রন ॥ 

দশ দাসে এক গোত্র পুর্ধ নিরূপণ । 

চায়ু পন্থ কুলপ্রাপ্ত অষ্ট সাধ্য হন | 

উপরি ফাকরি পাহি ভব ভাযু অন্য। 

বিড়াল মঙ্গলানন্দ সত্যবস্ত গণ্য ॥ 

এই অষ্ট দাস কিন্তু সাধা ভাবাপন্ন। 

স্থান ত্রষ্ট হীনাচার কষ্ট দোঘ জঙ্য ॥ 

ক্রিয়া গুণে কারে ২. হয়েছে আদর । 

ংশজ-সাধ্যতে গণ্য সমাজ ভিতর ॥ 

সালঙ্কায়ন, শাগ্ডিল্য গ্রষ্থেতে প্রকাশ । 

বশিষ্ট বাৎস্য গোত্র এই চারি দাস ॥ 
শেব তিন গোত্র বাস কোথা ওনা গুনি। 

পথ 

আদি সাধ্যে সালংকান হানভ1ব জানি। 

এ শক্তি গোত্র দণ্ডপানি সহ লোকনাথ । 

ভরদছ্াজ পরিচয় 7 

ভরদ্বাঞ্জ গোত্র দাস আদি সাধ্য হয়। 

ক্রি্নাগুণ--€দোষে ভাবাভব পরিচয় ॥ 
ভরদ্বাজ বি রাজ! রবুনাম রায় । 

সমগ্র বিজ্রমে যার রান্দন্য যোগায় ॥ 
হিন্দু, ফুসলমান, যুবা, বালক; স্থবির । 
যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর ॥ 

যার দ্বারে থানাদার.বিস্তর লস্কর 

শত শত ছিল বার চাক্ষর মফর ॥" 

যাহাদের মধ্যে বছ যেঙে ভিন্ন প্যান । 

লভিল কিমশ, কালে বিপুল সন্মান ॥ 

ভাঁকৈর। 

বিজ্রমে সমাঙ্গপতি রথুরাম ছিল! । 

বন্ধ ক্রিশ্বাগুণে বছ সন্মান লভিল! । 

বিক্রমপুরে অহ) যত ভরদ্বাজগপ। 

ক্রি্নাগুণে কারো কারে! কুলে আকর্ষণ ॥ 

১১১১১১১০১১১ 

৩। গুগুবৈদ্ের গোত্রসংখা1 

ও বীজী নিক্ুপগ । 

কাধু গু বীর্জী বলি হে বৃদ্ধগণণ। 

কাধু নামে পরিচয় দেয় বহু জন ॥ 

কাশ্তপ গেো্রজ মধ্যে কামু শ্রেষ্ট হয়। 

সংকুল বলিয়া তারা সশ্লানিত রয় ॥ 

গুপ্ত বৈদ্য অনাচারী বছ দুষ্ট ভূয়! 

কার্পটা গুঞ্ঠের মান্ত তিন কুলে রয় ॥ 

কার্পটীর তিন পুল্র মদন জেঃষ্ঠ হয় । 

লোকনাখ নীলাম্বরের ফুল কয় হয় | 

বিড়াল দাসের সঙ্ছ নীলান্বয় পাত ॥ 

লোকনাখ নীলাম্বর তাই কুল হীন। 

মদন বংশে বৃত্যুঞ্জয় রহিল কুলিন ॥ 

কায়ু গুপ্ত মধ্যে আর কারো! কুল মাই । 

কুলজ সাধ্যের হীন শুনিতে যে পাই ॥ 
ত্রিপুর গুপ্তের বীজী হর্ষ) গুপ্ত হয়। 

কাশ্াপ গো বলি দেয় পরিচয় ॥ 

জিপুর গোত্রের বংশে শ্রেষ্ট গঙ্গাধর | 
অচ্্যুত গুপ্তের পুত্র হয় রাজাধর। 
পয়মানন্দ কণপুর রাজাধর বংশে । 

তিন পুন হল তার মান্ত সষানাংশে 1: : 



বৈদ্যকৃূল ।ববরণ। 
পে 

গয়াশ গুরবাী বুলি দেয় পরিচয় 

কুল মান আছে বলে কেহ কেহ কয় ॥ 

কালিয়া আগত যারা সন্বমিত রয় । 

বিক্রমপুর কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হক 

নয়নের সপ্ত পুর পঞ্চ কুল হীন। 

মভীপতি গুণের কুল হয়েছে মলিন 7 

কর কপোতে আসেন গুপ্ত মহীপতি | 

তপস্থী গুপ্চের কিন্ত অশ্ব গুপ্ত খ্যাতি ॥ 

তপশস্থাও নারায়ণ বহু স্থানে রয়.। 

অপর ত্রিপুর বংশ সাধ্যাধম হয় ॥. 

মাধবের বংশধর কুলিব বলি কয় । 

পরিচয় দিলে ঠিক জানিবে নিশ্চয় ॥ 

গৌতম সাবণি গোত্র নাহি দুষ্ট হয়। 
গুপ্ত মধো হীন বৈদ্য মালিবে নিশ্চয় ॥। 

মহৎ স্বল্প অধিকারী গুপ্ত কাহারে । 

বল্লাপের অন্ন দোষে ক ভাব ধরে ॥ 

৪1 দতুবরৈদ্যের গ্বোত্র সংখ্যা 

ও বীঙ্জী নিরূপণ | 

কৌনীকগোত্রজ দত পাবিতা। বীণ্ী হয় 

থাগড় স্গ্রাম'বলি দেয় পরিচয়, ॥ 

শাগ্ডিলা গোত্র দত্ত বটগ্রীমে স্থিতি। 

রামচন্ছ্ব দত্ত বীনী সব্বজ্ধ সুখ্যাতি ॥ 

মেঘচাষী আদি- স্থানে দঞ্জ বাসু হয়। 

অধাদেশে ক্রিয়া শপে খাত পরিচয় ॥ 

কাঙ্তপ শাগ্ডিলয দ্ধ খ্যাত অস্ভিশয়। 

হূত্ব বৈদ্য লঙ্খ গোত্র শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ 

পা আক বা সিকি পপ উস সানা 

রঃ 

স্্পী 

যাদব 

কাশ্তপ শল্য আদি সাধ্যে মান্ত হর। 

কৌশ্ঈীক মৌত্গল্য ভিন্ন সাধাধম রয়, 

আদি সাধ্য মধ্যে তার! অতিশয়, মান্ত 1 

সামাস্তা দর্জের মধ্যে ভারা নহে গণ্য ॥ 

দত মধ্যে আদ্য আছি গো বন্থতর। 

আত্রেক কষণাত্রেয় গোত্রে রীতি হানতর ॥ 
ইহারা হীনজ বলি কহে বৃদ্ধগণ। 

শাও্ডল্য,কাহ্প দত্ত সাধ্য মধ্যে হন ॥. 

দাসরা-সমাজপতি আর জৈনসার । 

সব্বশ্রেষ্ট দত্ত আর ছিল বৌনাসার ॥. 

শাগ্িলা গোত্রজ দত্ত হয় পরিচিত | 

নান? স্থানে কাছে কত সাধ্যের বজ্জিত & 

বেজগ্রাম শিয়ালদিতে বহু দর্তগণ। 

বিক্রমপুর স্থান বটে ক্রিয়ান্বিত নন ॥ 

বরিশাল জিল! মধ্যে ঝালকাটা খ্যাত। 

তালাসে ঘটক তাহা! আছে অবগঞ্ত ॥ 

তার. মধ্যে নারায়ধূপুর নামে গ্রাম খ্যাতি 
কাম্যপ গোঞ্রিজ দত্ত তথাতে বদতি ॥; 

। ময়মনসিংহ বিল! মধ্যে আছে প্রতিষ্িত | 

কিশোরগঞ্জ ষ্টেশন তত্রযত্য বিদিত ॥ 

তন্মধো রসিদাবাদ দত্ত বাস স্থান: । 

শাল গোত্রজ দত্ব সেস্থানে প্রধান? 

ঢাকা জেল! অধীন শ্রীনগর থালা । 
তার মধ্যে জৈনসার সব্ধলোক জানা ॥ 

শাগ্ডল্য গোতরজ দত্ত তথাতে ঘসতি। 

দেখ হিঞ্ষে ভক্তি সদ. আছে ধর্মে মতি & 

জৈনগার দত্ত মধ্যে বু কতা লোক । 
উশ্বধ্য সম্পদ ভার! করিতেছে ভোগ ॥ 



পপি ইট পাজামা ্গপপছপা্্জান ্বতউা 

সর্কদ! করেন দ্ধ কুলিন সঙ্গে বাস । | বারেন্তরজ ধর বৈদ্য কুল গ্রন্থে কয়। 
সতন্ত করিছে তার! উচ্চ কুলের আশ. ॥ | ভিয়াগুণে বাপিধর মালাব্বিত হয় 

জৈন্সারে রাজচন্জ ক্রিয়াবান্ তি | 

মধ, বৈদ্যগণ মধ্যে ক্ত্যন্ত জুখ্যাক়ি'॥ 

খাদি সাধ্য মুখ্য দত্ত এই সেকারণ। 
সাধ্য বিধ্যার জ্যেষ্ঠ পুল দত নিরুপণ । ও বাজী নিরূপণ । 

হিলোর! ফাজিগাপুরে বীজ্জী ধর্শকর | 

«| দেববৈগ্যর গোত্রে সংখ্যা | তরহাজ গোত্র জাত প্রশংসা হিত্তর ৪ 
রী নিরব বশিষ্ট শক্তি গোত্রজ কয় বৈদ্য হুয়। 

বঙ্জদেশবালী বলি কুলগ্রন্থে কয় ॥ 

আবের পোজ গে কেতুত্রামবাসী। | কর বৈদ্য সপ্ত গোত্র বীভী সপ্তজন। 
নিকারণ দেব বীজজী অশেষ যশস্ী ॥ কুলগ্রন্থ্ে লিখ! পড়া কনে বদ্ধগণ ॥ 

ফেব বৈদ্য চারি গোত্র পূর্ব নিরূপণ । | মৌদগল্যও শক্তি, গোত্র কর বৈদ্যযত | 
আত্রের গোত্রজ দেব আদি সাধা তন ॥ | কুলগ্রস্থ মতে লিখা আদি সাধ্য গত। 
কুষ্গান্েক় শাঙিলাজ দেব ঠবদাগণপ । 
আলম্বান গোত্র দেঘ হীনকাষে রন ॥ 

নালাঙ্কান গত বলি হীন ভাব দেখি। 

কুল গ্রন্থে দেখি কিন্ত সব কথা লিখি ॥ 
'্নাদি সাধ্যের মধ্য মূখ্য লিখে কাহার 

ইদানিক দন্যন্ধপ দেখি ব্যবহার 1 

৭। করবৈদ্যর গোত্র সংখ্য 

কাশ্যপ গোত্রজ কর হয় অতঃপর । 

ভরদ্বাজ বাত্ন্য গোত্র আর পরাশক্প ॥ 

বশি্ই গোত্র কর এই সপ্ত বীজী। 

ছমাফিসধ্য মধ্যে কিন্ত লিখিত কুলাজী॥ 
করবংশ কর গ্রামে ছিলা বিক্রমপুরে । 

ঘতনে আনিল| মহীপতি বুরুনেরে ॥ 
উঈশানে আনিয়া দিলা বিক্রমপুরে স্থান। 

৬1 খরবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা | ক্রিয়াুণে নীচ হয়ে লভিল! সম্মান ॥ 

ও বীজী নিরপণ। 7 

ধর বৈদ্য হই গোর বীখীছই জন।. [৮ | রাজবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা 
ধর বৈদ্য ছিল বহু পূর্বের কখন . ও বীজী নিরূপণ । 
ধর বৈদ্য কাশ্বপজ আদি সাধ্য গণ্য। | রাজবৈগ্য চারি, বীজ তিন গোত্র হক্ষ। 

যামদগ্না গোত্র ধর তত নছে মানা ॥ | রাজবৈদ্য কোথা আছে নাহিক নির্ণয় | 



 বৈদ্যকুল বিবরণ। 

কাশ্যপজ রাও গোত্র, আর মার্কক্জের। | ১১ * চন্দ্রবৈদ্যের গোত্রসংখ্য। 
কষ্টাধম সম বলি নাহি পরিচয় 

ৰাত্ন্ত গোঁজ বাঁজবৈগ) বীভী দুই জন। 

শশীরাজ মশীরাজ প্রকাশ ভুবন ॥ 

এনাচি ধাম নগরে শবীরাঙ স্থিতি । 

মশীরাজ বঙ্গদেশে করেন বনতি ॥ 

৯। সোববৈধ্যের গোত্র সংখ্যা 
ও বীজী নিরূপণ । 

সোম বৈদ্য ছুই বীজী ছুই গোত্র হয়। 
কাশাপঞ্জ কোখ| আছে নাহিক নির্ণয়। 

কৌশিক গোত্রজ সোষ কষ্ট ভাবাপন্ন। 

পরিচয় হীন জন্য সদ! আছে ক্ষুল্ল ॥ 

কৌশিকগোত্রক্জ সোষে ধর্দসোমবীজ। 

মশিগ্রামবাসী বলি বিদিত কুলান্জী ॥ 
পাপ 

১৬ | নব্দিবষৈদ্যের গোত্রসংখ্যা 

ও বীজী নিরূপণ । 

নন্দি বৈদ্য ছুই শ্রেণী আছে হঙ্গদেশে। 

লুপ্ত পদ্ধতি বা! কেছ হল অপফশে ! 
কাশ্তপ গো নন্দি মৌৎগল্য বন্ৃতর |: 

সেরপুরে কাশ্তপ গোত্র ক্তিয়া হুক ঘর ॥ 

মৌতগল্য গো বারী নল্গি মহাকাল । | 

হল ভাব বৈদায বলি ঘটায় জঞাল। 

বারেক নন্দি বৈদ্য ঝুলগ্রন্থে লিখা । 

রাড বঙ্গ কোন স্থানে নাহি ধায়নেখা ॥ 

২৯৬ এ 
পরশ 

ও নবীজী নিরূপণ. 

বশিই গোক্জজ কর চা বৈদ্যগণ ) . 

মহানন্দ চক্র কিন্তু বীজী নিরূপন ॥ 
তন্ত্র বৈদ্য একগোত্র লাভিক আক্কাথা! | 

কুল গ্রন্থে লিখা আছে কি সত্য কথা। 

১২। কুঙ্খবৈদোর গোখ সংখ্যা 

ও বীজী নিরূপণ. 

কু বৈদ্য তরন্বাজ গোত্র নির্ধারণ । 
বস্গঙদেশে বুন্দ কুওু বীজী '্রক্ন | 

কুগ্ড বৈদ্য এক গো কুলপ্জি কয় 
নন্দীচন্ত্র প্রতিযোগী কষ্ট সাধ্য হয় ॥ 

১৩) রক্ষিত্ত বৈদ্যের গোত্র 

খ্যা ও বীজী নিরূপণ ॥ 

| রক্ষিত নামক বৈঙ্গা তিন গো হয়। 

রক্ষিত কাশ্তপ গো হীন ভাবে রয় ॥ 
ভরঙ্কাজ আক্তিরস গোত্রেজ রক্ষিত । 

হীন ভাৰ মধ্যে হয় তারা পরিচিত | 
পরমেম্বর রক্ষিত আজিরস গোজ। 

| পরমেশ্বর রাজী বলি. প্রকাশিত নাত্র ॥ 



১৮ 
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১৪। ইন্দ্রবৈদ্যের শৌন্রনংখ্য' 

ও বীজী মিষপণ । 

ইন্দ বৈদ্য একবীজী বঙ্গে প্রকাশিত । 

ফাশ্রপ গোত্রজ ইন্দ আছে পরিচিত ॥ 

ইজ বৈদ্য কষ্ট বৈদ্য সমাজে বিদিত। 

আদি কষ্ট বলি তারা গ্রস্থে পরিচিত ॥ 

অ্ল্কাতড আারাজ্টিগিনিকাজি 

১৫। ক্আাদ্িত্য বৈদ্যের গোত্র 

সখ্য ওবীজী নিরূতিণ। 

আদিত্য নামক বৈদ্য পরিচিত নয়। 

ফাশ্তপ কে'শিক গোন্স বুধগণ কয়। 

কষ্ট বৈদ্য মধো তারা হীন ভাঁব হয়) 

সমাজে আদর নাই ঘটকেতে ক ॥ 

১৬। নাগবৈদ্যের গোন্রসংখ্য। 

ও বীজী নিষ্াপণ। 

নাগ বৈপ্য ববীঞ্জী ঘটে ছই সদস্য । 

বাড়েতে প্রসিদ্ধ কিন্তু নাগ মহাশয় ॥ 

আদিত্য গোতরজ নাগ আছে একজন। 

কৌশিক গোত্রজ নাগ ছিল 'ুলক্ষণ ॥ 

নাগ বৈদ্য ছিল মহাকুল সংগৃহীত ॥. 

ধনস্তরী নাগের ঘা আছে প্রকীশিভ ॥ 

এছেন নাগের বংশ কষ্ট বৈধ্য হয়। 

| অৃষ্ (নিধি বলি জানিবে নিশ্চয় 1
 

০ 

ডাকৈর। 

সাধ্য কষ্ট বৈদ্যগণের শ্রেনী 

বিভাগ | 

দত্ত, দেব, কর তিন রয় সোম আর ॥ 

| রাড়ি বৈদা বলি চক্র প্রভাতে প্রচার & 

নন্দি চঞ্র'ধর কু আর যে রক্ষিত। 
বারেন্জন্জ বৈদ্য বলি গ্রন্থে পরিচিত ॥ 

দাস দত্ত কৃর কেহ বারেজক্গ হ্য়।, 

 শাওল্য দত্তের স্থান বট থামে রয় ॥ 

ত্রিয়া গুণে আদি সাধ্য' মধ্য গণ্য হয়,। 

ক্তিয্কাভাবে সকলেই কষ্ট ভাবে রয়) 

০০০১০ 

ইীনভাবের হেতু । 

সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট অরি ক্রমে লু হয়, 

গরু লঘু লঘু খু ভাগ্য কলে কক্ষ 

উঠ! পড় বৈদ্যকুল এই সে কারণ 

বন্ধ অর্থে বন্ধ ভাগ্যে উদ্ধেতে গমন ॥ 

থান ভ্রষ্ঠ হীনাচার সম্বন্ধ দোষতঃ | 

এই তিন দোষে সিদ্ধ সাধ্য ভাঁবগত ॥ 

খ্বান জ্রই কীনাচার লক্ষব, দোষত$। 

এই তিন. মোষে গাধ্য কষ্ট স্বাবগত ॥ 

স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার সম্ঘচ্ছ দোষতঃ 

এই তিন দোষে কষ্ট অরি-ভাবগত ॥ 

মুখ্য স্থান বাত্রে মদ) স্বটন গুণ জানি। 

সেইন্থান ত্যগে হইলে স্থাটনদোষ মানি, 

নদী ভাঙ্গা! জন্য খাদ স্থান তাগ হয়। 

শ্বগোত্র স্থঘুর সৃহ এক্ স্থানে রয়। 
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তবে তাকে স্থান ভরষ্ট বলা অস্থচিত । শরণ করেম মিনি পিতৃ.কুপ নাম। 

ইতাই নিম্মম বটে সর্ব বিদিত। ৷ মৃত্যু কালে হবে ভাব সর্গ পুরে ধাষ। 
কুলীনের সঘাঁজেতে ক্রিগগা মাহি যার। ; পর্ব পুরুষের নামে বংশের মর্দন ॥' 

কুল দোষ খ্যাতি ঘলি প্রার্দিবে তাহার | পরিচয় দিলে হবে গৌরব লর্বদ1। 

কুলিনে আদর করে বিজ্ঞ জদ দেশে । ৃ লিখা পড়া জার্নি মেবা পরিচম়্াক্ষম ॥ 
তার দর্শ বুখিবে কি লাষানা গাস্থষে 1 | এমত মানব হবে মুর্খের অধম । 

ঘটক কুলিদ চিনে ধুলাকাজ্ফিগণ। : | চগ্াল ঝাল টির নীচ কুল জাতি । 
সেব্যাসেবা ভে নাহি বুঝে লুন্ধ জন 1 | পিতৃকুল নাঘ শিখে যত করি অন্তি ॥ 

দ্ারিজ্যে সুকুল লাহি অভি নীচে ঘায়। ; লিখা পড়া শিক্ষা করি হইলে বিদ্যাম। 

ধনাভাবে হীন মেল হেক়জে মিশায় 1 | নিজ বংশ পরিচন্কে বাড়িবে অন্যান ॥ 

কুলের মর্ধযাদ! বৃঝে কুলমানী জনে । ূ যথাস্থামে পরিচগ্নে হইলে কাতর । 

ৃ 
ঠাকুর বলিতে নীচে প্রাণে লাহিঘানে 1 1 হইতে না হয় কিম্বা লঞঙ্জিত অন্তর ॥ 

তেজ বীর্ধধারী বদি মানী বংশ হয়): | অদ্ধায় যে মাহি গুনে নিজ পরিচয় । 
নমিতে নীচের পায় প্রাণে নাহি লয় ॥ | তুচ্ছতাষ বংশ মান সদা করে,ক্ষয় ॥ 

অনাচারে নান আফিক ভোগন যাহার। ; ঘটক নিকটে জানিবে বংশ পরিজর ॥ 

কুল বিধি মতে তাকে বানি হীমাচার ॥ ; ঘটক তো।ধষিলে হবে বংশের নির্ণয় ॥ 

তাহাকেই হীনাভার কহে বুধগণ । পিতৃ কুল অজ্ঞাত জন্য য়ে পাপতয়। 
এমত নিয়মে চলে কুলাঙ্গার জনম ॥ . : ঘটকের বাক্যে তাহা সব হর ক্ষয়, 

শ্বঘর ছাড়িয়! রিয়া, লীচ ঘরে ছবে। 1পতৃকুল লাম পাবে ঘটকের কাছে! 

সম্বন্ধ দোষিত বলি তাহাকে ভাঁনিবে 1 | নিজ বংশ নামলিখিদিবে ভার পিছে ॥ 

সশ্বন্ধ দোষিত খোটা.চিরকাল থাকে । | আদি অস্ত মিল করি রাখিবে যতনে । 

ফোষিত সম্বন্ধ করে ঠেকিক্স! বিপাকে ॥ । ঘটকের আদর. বটে এই সে কারণে ॥ 

ক্ষুল দোষ নাহি মার পবিজ্র সেজন। |! ভাবাভার করিবেক ঘটক গ্রকাশ. 

কুলরক্ষা! কাধ্য করে জ্ঞানী ব্যক্রিগ্রণ॥ | তাহাতে সম্থান বুদ্ধি হইবে নির্যাস ॥ 

|. টিটি দ এ 1 স্কতী ব্যাক্িরনাষ ধাম জানাবে ঘটকে | 

মহ্জ্জন বাক্য । -. .  বাড়িবে গৌরব সে নাঠেকিবে বিপাকে ॥ 

কুল শষ হৈতে মিনি নিজ. পিতৃ নাম। | বৈদ্য কুলোত্তব রাজা বল্লাল সেন হয়। 

লিখন পঠন কিনব! গয়। শিও কাধ | 1 ভাবাতাঁব ব্যরু জল্য ঘটক স্থির রয় ॥ 

ট 

পাপী পাপ 

সপপশাপস্পসপ সাপ 



সন « 

৩২ 

কুলাকুল তাধাজাব ঘটকেজানাৰে। 

ভাবাঞ্ছশব বন্ধ করি ঘটকে লিখিবে ॥ 

কুল তত্ত ভাবাভাৰ অবগত যিনি । 

ঘটক চুড়ামনি বলে আখ্যা! পান ভিলি ॥ 
' ঘটক বংশেতে অন্য দেয় পরিচক । 

তাস্ছকে ঘটক বলি জানিবে নিশ্চন্ব॥ 

কুল ভাব স্থির করা ঘটকের কাধূয । 

ঘটক ভিন্ন প্রকিষোগী ভাব কিসে ধার্য ॥ 

প্রাীন কথা । 

সুসস্কান জন্য মাত্র ঘটকে জানাবে। 

উপধুক্ত লাম জন্য ব্যাবস্থা লঈৰে ॥ 

উপযুক্ত নাম স্থির ঘটক করিয়া! । 

জল্মবার মাস সন রাখিধে লিখিক্ ॥ 

অগ্লারস্ত কালে নাম লিখি গন্ধ মডে। 

বত্ব কারি লিখি দিবে পুরহিত হাতে ॥ 

শাস্ত্র মতে নাম রাখা! প্রত্যক্ষ করিজ্কা | 

ঘটক মধ্যপ্থ রাখি সনোহ খ্রি! 1 

সেই নাম নাম গ্রন্থে লিখিবার তরে । 

খটকে বলিৰে তাহ! বনু যখ্খু কৈরে ॥ 

চু়া কাধ্য পরিনয় লেই লাম মতে। 

সব কার্য করিষে ঘটক সহিতে ॥ 

ঠিক মতে নাষ' লিখা হইয়াঙ্ধে কিনা । 

গতি বর্ষে তব লবে দিয়েষে দক্ষিণা ॥ 

কুল ভাব, সহ নাম লিখাইবে বিনি । 
তাহা বংশের নাম ঠিক খাক! মানি ॥ 

পিষ্ঠ নাম আদি নাম যেই মিছ? বলে । 

তার সম নরাধষ নাহি ভূমণ্ডলে & 

ডাঁটকর 

সমস 

শান্ত মতে বলি তাকে পাত ক্ষণ অধম। 
পিতৃকুল পিও দানে ঘটায় বিভ্রম 1 
আদি জস্ত বংশ লাম ক্রসন্থয়ে লিখি ( 

পিখিক্াছে শুদ্ব মতে সনেছ লা দেখি 

এমত পরীক্ষা ফর! মছতেয় বাকা । 

নিবীর্ধ্য সস্তান করে নামেছে অনৈষ্ক্যা 

আদিনাষ আদ স্বান সকদা জানিবে । 

সন্দেজ খগুন মতে বদ্ধতে শিখিবে | 

পূর্বা পুরুষ লামস্ষধ শুনিতে পারিলে ॥ 

মনেতে আনন্দ হয় আনন্দ তা বলে। 

নিঙ্জ বংশ নাম গুণ শ্রনে আনন । 

ধাড়িধে গৌরব ভাতে ফেবলিবে মন্দ ॥ 

ইংরেজি বিদ্যার তত্ব শিখেছে প্রথম । 

তাহাদের ভার বল! বড়ই বিষম ॥ 

ইংরেজি ভাষার তরে দেশ বিবরণ । 
সকল হইবে লোপ শাস্ত্র নিকূপন ॥ 
জানিবে কিমতে ভন্ব বংশ নামাবলী। 

শিখিবেন। বংশনাম ঘুচিষে বেজালী ॥ 
বংশাবলি শিখিবে নণঅরহেলা করি । 

ইংরেক্জী শিক্ষার যাবে ভবপার 'তবি 
ছোট বড় লঘু জনে শিখিবে ইংরেছি | 
ভাগ মন্দ বিষেচন! করিবে কি বুঝি ॥ 

'আগ্িবংশ নাম পাঠে অনের উল্লাস । 

হীন জাতি বুঝিষে কি তাহার আক্ষাস ॥ 

ভদ্র বলি পরিচিত হইৰেন যিনি 
আছি বংশ আবগন্ত খাঁককেন তিনি ॥ 

লিখা পড়া শিক্ষা! করি হইলে বিশ্বান । 
সমাজে গৌরব শারে জ্খ্যাতিগ্াধান ॥ 



বৈদ্যকুল বিবরণ। | ৩ 
শা | ২ পি শী পি আপ আজ জা উ আন লা ৬ সস্জিশ তত পপি পাপ ৯৮ শপাপ্পাতি শী উপ সস 4০ পাশ 

কিন্ত বংশ পরিচয়ে হইলে অক্ষম । 

বলিতে হইৰে তাকে কুগ্লের অধম | 

বংশ পরিঢরে পাশে মানব সম্মান । 

পরি5র হীনে হবে অধম সমান ॥ ৰ 

আদি হৈতেম্ঘন্ত নাম জাঁনযারতরে | ূ শ্্ধ ৰাক্য। 

সাধা মত অর্থ ব্যায় কুলাকাজটী করে ॥ । নিজ বংশ নিক্গ ভান লিখে বেট জন। ্ 
ব্ভির অনন্তর পীল। জানে শর্তি কার। ৰ ভাভাকে বিশ্বাস করে আন্তি যুঢ় জন ॥ 

আদিবংশ নাম পাঠে কলের উদ্ধীর ॥ [বিশ্বাস হইবে যাতে কছে বুদ্ধগণ। 
ব্ামনাম শুনে হয় স্বমগ স্থানে গতি । 1 ঘটক লিখিবে ভাব আছ্ছে নিক্মপন ॥ 

আদিবংশনাষে শ্রতেযেকঠেভো স্কতি | ; ইহাই নিষম বটে বল্লাপ বচন । 

আদি বশ নাম পাঠে মাহাত্ম্য অনস্ক। | বৃদ্ধ বাক্য অবিশ্বাস লঙ্ে কদাচন'। 

বিবেচনা করিলেই বুঝবে বৃত্তাস্ত ॥ | নিজ্র বংশ লিজ ভবে পিখিবায় ভরে। 

কষনাম শরণেতে মোক্ষফজ। রয় | | ঘটে স্কবিবে যত অতি সমাদরে ॥ 

'াদিবংশ নাম গুন ভতার্খিক হর ॥ | আদি অন্ত বংশ ভাব লিখাইবে যিনি । 
ক্দি বংশ মধো আছে রাম ক্ৃষ্ঘনাম | | বশ মান্য মাহ! কিছু পাইবেন দ্িনি ॥ 

শুনিলে অবস্ত হবে মোক্ষ স্থানে ধাম ॥ 1 বশ মান্য রক্ষণ জন্য যথ' বিধিমতে । ] 
] 
! 
রঙ 

জ[দিবংশ নাজ গ্রন্থে মাক্ষনাম আছে । । মে লিখায় নিজ ক শে ক্রমেফুলাক্িতে ॥ 

অনা গ্রন্থ তুচ্ছ বটে নাম গ্রন্থ কাছে! র গ্াহাক জানবে সতাকূলজ সে জন। 

ছা রলাম কৃষ্ণনাম রামনাম বধল। : (বিপরীত জোক কয় নিন্দায় ভীঙ্গন ॥ 

অদ ৰংশ নাম পাঠে তড়োধিক ফল ॥ ৃ 

জালা তায় রাজা কেতে ব্রঙ্গবধ হর । ৰ 

আদৰংশ লাম শ্রুতি সব পাপক্ষয় | 
র্ 
খিন্দু শান সান্তে হেলে ইহাই যথেষ্ঠ । | 

ূ 
ূ 
[ 
ণ 

ূ 
র 

শপ পিপিপি শীত? পি পি পাশপাশি পাপা সপ 

উপংদষ্টা ছেন কিন্তু ইষ্ট মন্ত্র দান । 

অবশ)ই হবে তাতে স্বর্গ ধামে স্থান ॥ 

শপ 

ৃ 

| 

৷ 

স্কল্্পুরাণাদি হইতে সংক্ষিগু 

প্রমাণসমূহ | 

স্কান্দে বুধিঠি্ং শতি মৈত্রেয বাফ্যং । নতুখা পানিনে তাকে জাতি কুপ ভ্রষ্ট ॥ 
তো রাজেআষখাজাতে। ধন্থম্তবিরিহৈ বতু জন্ম দাত! মন্ত্র দাতা গুক তুল্য মান। 

পিন্ঠুক,লনাম লোপে পিশু লোপ জানি ' মহ্নযগালবোনাম কাষ্টদভাঙরে। ববং। 

জগাম তত্র ভ্রমপাদতিশ্রান্তেো বভ়ব সঃ 

তাজ্ঞানিরীক্ষছামাস তষাকুলকলোবরঃ 
জম্ম দান্ডা হেতে হক্ পৃ্থী দরশন | 

মন্্পীভা হৈতে হয় হর্গ আসারোহণ ॥ 



শর 1 কর! 
শশী পপ তাপ শত ০ শপ ইউ 

পাপ দাস উপ শত প্িএপিশাশিশাীশি শা শোপিস শপি্পীতিশি পি আপা পা পপ এক ২৯০ এপস” -০৭১-- স্চরউজ  ..-_৮০ 
পাতি পির এ শিপ 

ততে। বলধহির্ডাগেক্নামেকাংদদশ.সঃ | উচুপ্ততো খীরভদ্রে নয় সালংতবালকে 

দলপুর্ণস্বটং নীতা -গচ্ছস্তীং পিড়মন্দিতং র পিড়গেহত্যাহিভদ্রেত্বমক্ষতভগাসিৰে ॥ 

ভাংদৃষ্টহ উস নপুজণং) ইত্যাকণাবীরভদ্রাঠভাল পিভৃমন্দিরং | 
ক্কন্যেত্বংঅলংদেহি প্রাণরক্ষাং ংকুরুঘষে ভতত্তঘুনয়ঃসর্ব্বেচভুদ্দশ প্রিয়াং ভতঃ ॥ 

ততঃ সা গজ নিধায়াভিটুুম। ূ অধ্াপয়া মাল্ুরিএমাবুবেবদং ক্রেবেশতু | 

[ালবোদ্গততোয়েনলাতাত ভায়ং পপোচতৎ। বৈশ্বত্তগ্ কাখাখিনিি্টানি হুনীশ্বরৈঃ 

প্রোবাচচাপিহেক নো ত্বংসৎপুক্রব ভীভব : অন্থ্ান।ঞ্সব্বেষাংস্ততো মা তৃশ্থলে স্থিতি; 

ততঃ প্রোক্তবতী কন্য। ন মেপাণি- এব শঙ্খ: | 

গ্রহো ইভবগ |. বেদাজ্দাডোহিবৈদ্যঃস্যাদন্বষ্টোব্রক্ষপুজকঃ 

ততোযুনিবরশ্চাহুকাত্বংকিংলার তেবদ ৃ এহং পঝাশরঃ | 

উবাচপুনরগ্যেষাবৈশ্যক ন্যাহাহংবিভো। । বৈশ্যায়াং ত্রাঙ্গণাজ্জাতে! ইন্বষ্ঠোহযং 

বায্সছদ্রাভিধানাচ জানীছি ষুলিপুক্ষব। ;  আুনিসতভম । 

ততোবিচিস্তাসমুনিস্তাযাদরজগামহ ॥ | ত্র ম%£। 

খবীণামশ্ররতে! নীতা বুন্থান্তমবদত্তদা | ৃ ব্রাহ্মপাদৈশ্যকলায। যন্দটোনাহ জায়তে 

আকর্ণ্যতে মহারাজউচুহর্ষিতমানসাঃ | | এব্মগ্রিবেশঃ | 

ভদ্রং কতং সুনেন্নযানীতেয়ং যত তা আঘুক্বেদোপনয়না-দ্ৈদ্যোদ্বিজইতি 

বৈশ্যাাংবীরজ্ঞাদ্রারাংধন্বস্তরিভ টা অথ বিষু$ পুবাণম্ 1 

ইতুক্ততেপিমুনরঃ কুশপুত্তলিকাংত ৷ শন্মাদেবশ্চবিপ্রস্য বর্থাস্তং ক্ষাত্রয়সা চ 

পৌনে গুগদাসাত্মকং নাম প্রশস্তংবৈহ্যশদ্রয়োঃ 

প্রাণপ্রতিষ্ঠামস্যসাচক্রেবৈপুরুযাকু্ধিং । 

ততোহভবৎ কাঞ্চনরাশিগো র- ূ দেবীবরু ঘটক মহারাজ! আদিশুরকে 

বণলোতিসৌম্যাক্কৃতিরের তস্য ূ বৈদ্য বলিক্কেছেন যথা-_ 
ক্রোড়ে বিলোতককোৰ শিশু: মুনীজ্দ্র।ঃ অন্বষ্ঠটক,লসন্তুত আদিশুরো নৃপোঙ্গর ॥ 

আপুর দহ বেদতযৈব জাতঃ। , রাঁঢ়-গৌড়-ৰরেজ্সাশ্চ বজঙদেশত্ত থৈৰ চ। 

বৈদ্য স্ততোয়ং জননী কুলে এতেষাং নৃপতি স্চৈব সর্ধূমীশ্বরো যথ। 
স্থাত! ততোহম্বষ্ঠ ইতি গুসিদ্ধঃ | |. অথবারেন্র কলপঞ্ডিমতে-- 
এবমুক্তাভতঃ সর্বেমুনক্বোদেবরূপিণঃ | আদিশৃরত্ত বুপতেঃ কনা ক,লসমুস্তবঃ 

ম্বভাচীযাহন্যখ্যাংচক্রেব্শ্াভিধানকং। বল্পালসেনে! নৃপতি কজাঘত গুণোত্তমঃ 
170৮0১/৯০, ৮০০০৯০৪,  প 



বৈদ্যকুল বিবরণ । ৩৫ 
শট পিএ সরা পক দপ আপ পপ ০৯৯৭ ম্ জং লজ ২ পি ই তাল পদ পা শপ পীর কী সপ পম শপ পানা পপ বাকা ৩৩ ওল শাক সপ 

ক্কায়ন্ছথ জাতির কগপলিকাকার বজজ  বল্লালসেনের পুত্র লক্ষণ সেন জান। 

পতাপুত্রে জন্মেছিল বিরোধ কারণ ॥ 

দেখি মঙ্শ আচরণ বঙ্জালে কছিল। 

টক বামানলা শন্ম। কৃত দীপিকা ূ 

ৃ 
ব্মগ বলপালভৃপশ্চ অন্বষ্ট কলনন্দনঃ | | ভাঁল অন্দ বাবহার আজি না রিল । 

গ্রন্থে ৪ জিখিত আছে। যথ1-- 

কক্তেইঠি প্রযন্ত্েন ক লশান্নিরূপণষ্ 71 পি'তাপুজে বিসংধাদ উচিত লাক! 

[বিশেষতঃ রাজ? তুনি নাহ্িক আশ্রয় ॥ 

দেশতাগ যুক্ত মাত্র উপায় কেবল। 

ূ | 

শুদাধ্যাঁপ চতত্রশ্চ নপেণ শ্রেশয়ঃ ক্কতাঃ ৃ 

উদ্দগ্ দক্ষিণ রাড়োচ বঙ্গবারেন্দকৌতণ ৰ 

ইত চতত্রঃসংজ্ঞাহ্্যস্ততুদেশসিবাদনাৎ তাহা ভিন অন্ত ধেবা সবই [নক্ষল ॥ 

র এই বঙ্গি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেল। 

পুর্ধমত ব্যবস্থার মেছেশে করিল ॥ 

কিছু দিন এই ভাবে থাকে ছই জন। 

ক্সং চতবিবধং ভেষাং শ্রেণি শ্েশি | 

বিশেষতঃ ॥ ৃ 

শ্লীমদ্রাজাদিশুরোহ ভবদবনিপতি স্তত্র | 

বঙ্দাদি দেশে, সলোকঃ সদ্দিচারৈর ূ পশ্চাতে উচ্িল এক অশুত লক্ষণ ॥ 

দিছে তগতিঃ স্বর্ষথাসীৎ তথাসীতৎ। ূ লঙ্গণ খলিল ধৈগো ডাক দিয়! সবে। 

অন্গ্ানাং ক/লেইসো গ্রাথম নরপতি থুচ1ও দৃচা৪ পৈতা বশ শুক্র এবে॥ 

বার্ধয শৌধদাদি সুক্তভ্স্মাম্ামা দিশরো! ূ লঙ্মণ অনুগভ বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল। 

বিমলমতির্সিতি খ্যাতিযুক্তো হভূষ ॥ ৃ সেই হইতে বৈদ্ব্যের গৈতা গিয়াছিঙ্গ 
ইত্যাদি । বৈদ্যেতে মহারাজা রাজবজত নাম। 

টক চু'ভামশি রামজীবন স্বীয় কল ূ সকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥ 

পঞ্জিক্কার় ইহার বিস্তারিত বিবরণ । দেশে দেশে ছিল যত পশ্ডিভ প্রধান । 

লিখিঘাছেন। যথা-- 

আরিশু মাবাঞ্জ। জগতে বিখ্যাত । 

ৃ সবে আনি দিক্ঞালে শাস্ত্রের প্রষাণ। 

| দ্বিজের আভ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত। 

তাহার দেখাহত্র বল্লাল শ্রীধরেবছুভ*॥ | পুনরায় দিজভাব যথা পুর্ব রীত॥ 

দেব অংশে জন্ম বশ্লাল নৃপমণি। | ভদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত । 
1 

ষে করিরা নেই হইল আচরণি॥ পক্ষ মাতে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্ঠবৃত্ | 
সংস্কার দশশবিধ লন পূর্ব মত। 

তখন গতিত্ব নে কছে কত শত ॥ 
| 
র 
| 
4 

জাতিমাল! আদি করি নিপ্গি্ করিল। 

বিশেষিয়। ব্রাহ্মণের কলজী বলিল । 

যে দেশে যেখানে বেস্কানে ছিল। 

গেই দেশী পমনাপী তাহারে লিখিল। 

* কেহ বলে দৌহিত্র বংশ সন্ত 
ম্খলাশ আটবা ০পর৫চ সার াকক-ধ 



সন্থন্ধনির্ণয়ে মতান্তর । | 
ভুশুর নামক পুজর আমি নৃপতির | : 

মনি পঞ্চকে র যজ্ঞে জন্ম যাক স্ফিরু ॥ 

ভুশুরে না দেখছি পুত্র আলি নপমণি। ৰ 

নিজ তনয়! লক্ষ্মীকে পুক্রীয়কাক গণি ॥ 

তাহার তনয় দেখি যায় ্বর্গপুর | 
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর ॥ 

শোক দৌহিত্র জ্বানজ্দি নূপতির | 
তাহার তনয় কন শৃরসেন বীর 1 

বাহার উপসে আনে বীরপেন বায় । 

ভানার পুত্র ভুপ সামস্ত শাম তায় ॥ 

সামস্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন । 

বিঘক, ভাত লি যারে কৰে বন্ধন ॥ 

কজিডে ক্ষেত্র পুত্র নাহি বাবহার। 

কিত্ত বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার ॥ 

আরিশুরেরবংশ ধ্বংসসেনবংশ তা । 

বিঘকসেনেরক্ষে্রজ্জ পুত্রবঙ্লালসেনরাজ। 
্ 

রঙ 

র 
ৃ 

বল্লাল নৃপেব পুর নাসেতে লক্ষণ । 

আপা পপ পাপী পপ পপ পাপ পাপা শা পা প্পপিলাসপশ শসা 

মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি শিক্প | 

কেশৰ ভূপতি হন মাধব তনয়। 

তার সুত গুণ যুত লক্ষণ সেহুর় | 

যার গুণ গাঁন দছ্বিজ পঞ্চের সম্মান । 

রাজবল্পভ তাহার করে ধ্যান জ্ঞান॥ 

পঞ্নগণে বিক্রমপুর কাজার নগর! 

সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য ক,লবর ॥ | 
বাল্যকালে নার শিক্ষ। পুর্ব নিকুপণ। ৰ 

তাহার নিয়ম কিছু করিব ,র্ণন ! ূ 

| ০০০০ 

ডাকৈর । 
৩ পাকা ওক তান পচ জাবি পপ পাতি ২? পলি পীপিদিপপপপপািশীপীশীপাশিপীপপপাপি শশীখিলালিপালাশ শী পিপি শীত শীত রি রা রি 

সিপক পপ পপ পেল শী পাপা পে হি শত পিপি শর জি পরপর সত পড আসপচাপক পি পি 

শিশু কালের নম 

বিচার শিক্ষা! । 

১ প্রশ্ন । তোমার নাম কি” 

(উত্তর; শ্ীআাননচন্দ্র দামগুপ্ত ঘটক । 

২ প্রাঃ 1, অগ্রে শা পশ্চাৎ নাম 

কেন? উঃ । দেবং গুরুং শুরু শ্কানং 

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিপাং শা, সাধ্যং সিদ্ধ- 

ধিকাবাংশ্চ শী পুর্ববহ সমুদীরয়েত | 

অর্থাৎ দেবতা, গুরু, গুরু স্থান, ক্ষেত্র 

অর্থাৎনিজ; ক্ষেত্র'ধিপগণ অর্থাৎ সাধ্য 

ও সিদ্ধাদি গণের নাম বলিতে শুথযত 

শী শর্ধ উচ্চারণ করা কর্তব্য । 

৩ প্রঃ । ভুমি কাহার পুত্র ?. 

উ২ । ৬চক্তরমনি দাসগুপ্ত ঘটক 

বিশারদ মতাশকের পুর । 

৪ প্রঃ । হিন্দু ভদ্র লোক মানেই 

বাল্য কালে পুত্রের সাক্ষী কে এইকপ 

গ্রগ্ন করিয়া থাকেন? উঃ যত্ক্ষণে 

পতিতে। বিন্দু মাত গর্ডে নিযোজিতঃ 

এক সাক্ষী দ্বিতীয়োন ধঙ্খাং সাক্ষী 

প্রমানতঃ | 

৫ 'পিঃ। গ্রুক্র কাহাকফে বলে? 

উঠ। পুঞ্পায়েো নরকাছ যন্মাৎ আার়তে 

পীতরহ, ক্তঃ তণ্মাত পুত্র ইতি খ্যাতঃ 

শ্ব়মেব স্ঘয়ভূবা | 

৬ '্ঃ। পুত্রের লক্ষণ কি? উ£। 

পশবতো বাক্য, পালঞ্চ, হুশাহে ভুরি 



বৈদ্যকূল 1বববণ। ৩" 
সি শাদা ৩০০ আপার পাথর কালার তাক শপ জা ৯পিসীশিপিগস সস সী সপ ০ গা পপ ০৪ 

রান আপ পল ই 

তভোঞ্জনং গয়্ায়াং পি দখনঞ্চ ব্রিভিঃ ! ঘটক বিশারদ শব্ধ ব্যাবহার করিয়া 

পুরণ পুরতা। আলিতেছি। 
৭ প্রাঃ । এক পুল্র স্থলে বু পুত্রের ১২ প্রঃ । ঘটক শকের লক্ষণ কি? 

আকাহ্খা কেন? উঃ আষ্টব্যা । উঃ ॥ ধাৰকে। ভাবকশ্চৈৰ যোজক 

বহবঃ পুরা জদাপোকে! পয়াং ব্রন্জেৎ ; শ্টাংশক অদ্। দোষক শ্ত্রাংক শ্চৈ্বৈঃ 

ফন] অশ্বমেধং বা নীলম্বা বৃষমুৎ ! বড়েতে ঘটক! ম্বতা । 

শযন্জোহ। 

৮ গ্াঃ | বৈদা কাত কাল বযাবং ? 

উ: | যাঁধল্মেবৌ স্কিগা দেবা; যাষত 

গজ অহীণ্ভলে চশ্্ার্কৌ গগণে যাবৎ € 

তাবৎ বৈঙগা কুলে বয়ং | 

» প্রঃ । বৈদ্যের বাসস্মমনকোথায় ? 

উঃ 1 রা দেশ স্থিত পৃর্ে ততৎপরে 

বঙ্গ বসীনঃ যশোরে স্থিত বৈদাখঃ 

কলীনগণ বেছ্িতাঃ। 

১৯ ভোমরা কোন বংশ? 

তাভার লক্ষণ টিন্রপগ উ*। আময়া 

কার্ণ দাস বশ শাহার লক্ষণ যথা । 

কার্ণ দাসত্ব বীর নিশায়াং যথা 

দীপকঃ ভ্রমস্তি সর্ধদেশেষ, লাস্তি 
স্বান নিরালর?। 

১১ খা তোযাদের নাষের সঙ্গে 

ঘটক বিশারদ শব্দ উচ্চারণ কেন? 
উঃ। আমাদেক় বংশে চত্তিবর দাস 
ঘটক বিশারদ মহাশর আর্তি কৃতি র 

ও বন্কা ও কল শাঙ্খাতিজ ভ্কিলেন। 

এজন্য তাহার ঘটক বিশারদ খাতি 

হয় সেই হইতে আমাদের বংশে 

১৩। প্রঃ তৌমরা কাহার সন্ধান? 

ও ত্াঙ্তার লক্ষণ কিরপ উঠ । আমর 

নররি দাস ঘটক বিশারদ যহাশকের 
সম্তান। তাহার লক্ষণ হা । আপী- 
ছৈদায কলজ্ঞো উনরহরি ধর্জে। 

বিজ্ঞে! মহান । ঘটক বিশারদ: প্ধী- 

ধীয়েযু ুড়ামশি। তৎপুত্র শিব লাস 

বর: হুরধ্যশ্চ মধূঙদনঃ। ধৈদ্যানাং 

কলধর্ম সন্তোষ করীং পঞ্জী মিমা 
দাবযতেঃ। 

১৪ প্র । তোমরা কোন ধারা £ 

(উঃ। আমরা শিবদাস ঘটক বিশ. 

রূদ মহাশয়ের ধারা | 

১৫ 21 তোমরা কোন গপ্রক- 

রূপ? উ:) আমরা রামৰভঙলাস 

। ঘটক বিশারদ মহাশয়ের প্রকরণ । 

১৬। গ্রঃ ধারা প্রকরণ অর্থকি? 

উঃ | ধাবা পিশ্তা 'পিকরণ পুত্র | 

সত সা পপাপপসস্পাসপসপীাপাপিপিপিল পশলা 

শীিপাশিিিিীিটিন শি ীিশীাশীতি শীশিপেশ্প্পীপাপা টিপতে ১ িপোিপাীিিিশশীপিশীত শি পাশা পাসে পপি 

১৭ ক্র । চ্জোষ্রা কোন শাখা 2 

উঃ। আমরা হরিনারায়ণ দাসঘটক 
বিশারদ মহাশয়ের শাখা । 

১৮ প্রঃ । আমরা কোনগোনর £ সপ 



টু 

৬১৬ 
ক ৭০ পাপা সি পা শিট পি পপি সা সা উপ ০ শা জা 

এবং কেপম়াঙ্গের আদি পুকুষ কে? ও 

তাহার লক্ষণ কি$ উঠ আমকা 

মৌদগলা গো ও আমাদের বংশের 

আছি পুরষ চাযু লাস মহাশয্ ভাঞ্ভার 

, লক্ষণ যথা । গ্রধানঃ সর্ধ বৈদ্যালাং 

দেবাঁনাং বসছে! যথাঃ, গ্ধবীণ1 মি 

থা স্পর্শমণিস্পসা দয়োপি 

যাতি কুকতাঁং, ছ্থ] চা কলম্পষ'দ 

কলীন ক,লিনতাং। 

১৯। প্রঃ তোমাদের দশক্তিয়া 

কার কোন বেদ মতেহয়? ও 

বেদ ক প্রকার £ উঃ: 1 বেদ চারি 

প্রকার 1 যথ খখবেদ, সামবেদ, 

য্ধুর্কোদ। অথর্ববেদ। এই চারি 

কার । আমদের যৃভুর্কেদের মাধ্য- 

ন্দিনা শাখার প্রমানমতে ঘশতিয়। 

কার্য নির্বাহ হর । . 

২০ "প্রঃ। তোমার .নামের মধ্ো 
কপ্ত শব্দ ব্যবস্থার কর কেন? উঃ । 

বৈশ্যের পন্ধত্তি গুপ্ত কে খুনিগণ । 

মাতৃক্)লাচার'ছ্না বৈদ্য গুপ্ত হন | 

আখ্য। বৈদ্য নাষ অস্তে গ% বল হয় । 

গুপ্ত পরিচয়ে বৈদা 'জানিবে নিশ্চয় ॥ 

লারদঃ 

না 

মুখ্যা্ কুল। 

চাষু কারু ছুহি পন্থ ম্সার বিনায়ক । 

ত্িপুর শিয়াল গরি সিদ্ধ একাশক ॥ 
8৪৪৪৮৪৯৮ সদ 

ভাকৈর। 
শপ স্পট ও আপস শপ ক, 

পিস ২ স্লো পিসী ১০ 

ৃ রাতে বঙ্গে ঘর আট কুলের করেছেবাট। 

কুলগ্রন্থে ককেছ্জাট সাধ্যকষ্টের বিভ্রাট | 

নিয়ম করেছেবিরাট বল্লাললেন সআাট। 

ছিল৷ দুর্দান্ত প্রতাপ সম্বৃতুল্য বরল্রাট ॥ 

চিহিভ কুল সংখ্যা | 
কুলীন কুলজ আর বংশজ শ্রোত্রি। 

চতুর্কিধ বৈদ্য কুল ড়াকৈরের শুত্রি ॥ 

আদি সাধ্য রঙ্ট বংশ পঞ্জীতে বর্জন । 

মহাকৰি গ্রন্থকার সাধ্য বৈদ্যগণ ॥ 
সাধ্য কষ্ট বৈদ্য নাম লিখিবার তরে । 

ডাটৈরেতে লিখ! হর গোত্রক্জুসারে ॥ 

বিশেষ জানিতে হইলে নামগ্রন্থেপাবে । 

মন্র সঙ্গে যাহা সমস্ত খঞ্ডিনে ॥ 

কুলের গুণ দেষাদি সংখ্যা । 
কুল মধ্যে নয় খুণজ্ঞাত সর্বাজন। 

কুল মধো দশ দোষ কাশ সুৰন ॥ 

1. কুল মধ্যে চারি ছাব সর্বজন জ্ঞাত । 

কুল মধ্যে তিন যুক্তি সর্বত্র বিদিত & 

সাতাশ সমাজ ছিল পূর্ব গ্রাতিষ্ঠিত | 

তার মঞ্ত্যে কত স্থান বাস বিবর্জিত ॥ 

কুল গুপ বা লক্ষণ । 
আচার বিনয় বিদ্দাধ বিশিষ্ট যে জন। 
'োতিষ্ঠ1 সন্ত ভীর্থ দর্শনেতে মন ॥ 

নি ধর হপ দান করিবেন মিনি । 

নব গুণ, যু বলি কুলিন হবে ছ্িনি ॥ 
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৭ ১০১০১১১১১ 

কুলিনের বংশধর হইবেন ঘিনি । ূ ১৭ স্থাজ। 

তাহাকে ফুলিন বলে ঘটকের বাণী ॥ 1. সেনহাটা পত়গ্রাম আর বাগলাড়া । 

নব গুণ যুত কিন্বা কুলিন বংশ যিলি। | দাপনদী ও ভূগিলঞটর শৌভলাড়া ॥ 
তাহাকে কুলিন বলে সম্মানিত জানি 1 ; তেনায়ি তেঘরি দশবাট ভেড়াপল্প। 

দা 

উস বরালনের পা জোকামেরতপরে কত ..] শামতৈল পোড়াগাছা। চন্দনী মহা ॥ : 

ৃ কুল দোষ । বারমন্লিকা। পাচথুপি বিক্রম পুর । 

কুল গ্লোষ দশ বিধ ঘটক নির্ণিত। রৌহাটাকনী নাগেরহাট ইদিলপুর 1 
কুল দোষ করিবে না জ্ঞানী বৈদাযত ॥ ; আদক,চী মেঘচামী আর কাইটপাড়া ।' 

কুল গোষ হয় ষটে রাজ দোষ যার । বুুলিয়া ঝাইঝাড়1শৌলকো!পাদাশর। ॥ 

কুল দোষ হয় বটে স্বান দোষ যার | আরপাড়1 সহ স্কান সাতাশ সমাজ । 

কুল দোষ হয় বটে সন্বন্ধ দোষিতে। প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যগণ তাহাতে বিরাজ ॥ 

কুল দোষ হয় বটে অভিশাপ হতে ॥ 

কুল দোষ হয় বটে অপবাদ মতে । 

পাপা সপ 

কুল ম্বাহাতু ৷ 
সর্ধ নিলা! দো হেতু নিয়ম রছিতে ॥ 1 

কুল দোষ হয় বটে অবৈধ উদ্ধাছে। ! কুল রক্ষা কাধা হস কুলিনের ধর্শা 

কুল দোষ হয় বটে দত্তক সংগ্রহে ॥ সাধ্য কষ্ট বৈদ্যগণ বুঝিবে লা মর ॥, 

কুল দোষ হয় বটে স্বজন বজ্ধ্িতে। কুলতুল্য বস্ত নাই ভুচ্ছু বটে ম্লাজ্য। 

কুল দোষ হয় বটে রণ্ড জন্বম মতে | কুল তুল্য বস্ত নাই সর্ব দেশে পুঞ্জয ॥ 
কুল দোষ হয় বর্তমানে পিশু দিলে । কুল তুলনায় কভু বিঙ্যা নে গণ্য । 
কুল দোষ এই দশ বিজ্ঞ বৈদা বলে॥ ] পিতার বিদ্যায় নহে সন্তানের মান্ত ॥. 

| কুল তুল্য বস্ত নাই খ্যাতির কারণ । 
বৈ দ্য ভাব । কুল তুল্য বন্ত নাই শ্বজাতি শোভন ॥ 

বৈদ্য ভাব স্কুল চারি কুলাচাধ্য কয় । | কুল তুল্য বস্ত নাই বিত্ত কোন ছার। 
সিদ্ধ সাধ্য কণ্ঠ অরি ভাব চতুষটয়॥ কুল তুল্য বন্ত নাই জীবনের সার ।॥ 

' ফুল তুল্য বস্ত নাই তুচ্ছ বটে ধন। 

বৈদ্য যুক্তি । ফুল তুল্য বস্ত নাই এতিন তুবন ॥ 

বৈদ্য মুক্তি তিন কথ! ঘটকেঘ জানা । | কুল তুল্য বন্থ নাই মানব জীবনে 1 

কুলমজ্ঞ প্রাক্াশ্চিত্ত আর যে মাঞ্জনা ॥: কুল রক্ষা চিন্তা করে জ্ঞানী সব্বক্ষঞ্ে,! 

পিপি সা তরইকতে 



সপ ০৯৮ টিটি এ 

স্থান মাহাতু। | রাম নিম বলতদ্র মাধব উচলি। 

স্থান ত্যাগ মহাঙগোষ অবিধির ধিধি। | মহীপতি বরুণ রোষ অইঘর বলি ॥ 

হ্বান দৌষে থাকিবেন! কুল রদ্ব নিধি ॥ | বিক্রমপূরে তবরবলি ক্র মালি। 
কাল ত্যাগ করিবেন! মহজ্জল জ্ঞালী। | অন্য স্থানে অষ্টত্বর না করি বাছানি॥ 

গান ত্যাগ করিবে না কুলিনাভিমালী ॥| বিক্রমপুরে অই্ইঘর জ্ঞাত সর্্বজলে | 

করান ত্যাগ করিবেন হুজন মানব । আদান ্রাদান সদ কলিনের সনে॥ 

স্বান ত্যাগে থাকিবেনা বংশের গৌরব ৮ বিক্রমপুয়ে অষ্ট ছর অতি পাঁরচিত। 

শ্বাল ত্যাগে থাফিবেন! দেশেরসম্মান | | ক,লিনের মান রক্ষণ কৰে অবিরত | 

স্থান ত্যাগে থাকিবেন! মনেরক্দাসান॥ | বিকমপুরে অষ্টঘর স্থান ভই নয় । 
স্থান ত্যাগে হইবেক ৰন্ধু বিসজ্জন ।* | অন্য শ্তানের ভগ্ঘর স্মান ভ্রষ্ট হয় ॥ 
স্থান ত্যাগে হইবেক জ্ঞাতি অদর্শন ॥ | অন্য স্তানের অষ্ট ঘর নছে তত মানি। 

স্থান ত্যাগ্গে হইবেক কুটুস্থ বিচ্ছেদ । | অপক্রিয়া করে কেহ করে কল ছানি ॥ 

শ্থান ত্যাগে হইবেকগ্রামা লোকধেদ। ; বিক্রমপুর মধ্যেক্সাছে নদীকীন্ধিনাশ]। 

স্থান ত্যাগ মহাদোষ না করে সুজন । উত্তর দক্ষিণ পারে বৈদা বংশ বাসা হ 
কল শ্রেষ্ঠ কলীনগণ দুই পারে স্থিতি । 
কল মাল রক্ষা জনা নিরত গ্রাবৃতি 

| : 
| 
ূ 
র 
1 

পপাশপাপপপা। 

স্থান রক্ষা করিবেক বৈদ্য কলগণ। 

কুলীনের দোষ । 
সাধ্য দোষ বর দোষ ক,লীনের হয় । 

সাধা দোষ কয্িবেন! কলীন মহাশয় ॥ 
সাধ্য দোষ ক,লীনের বংশের অথ্যাততি।; 

সাধ্যরোবেথাকিবেনাক,লিনেরজ্যোতি ॥ 
সাধা দোষে থাকিবেনা ক)ল তরুবর | 

সধ্য দোষে ক,লিনেরা হয় অ্টঘর । 
০০ 

খরার সারার, 

সাধ্য বৈদ্য লক্ষণ। 
সাধ্য বৈদ্য অধিনরী ছিল পুর্ব্বাপর। 

নব গুণ মধ্যে তারা অই গুণ ধর। 

সাধ্য বৈদ্যগণ কিন্তু কল হীনহয়। 

বল্লাল বিচারে তারা অক,লীন রয় ॥ 

এইত কারণে সাধ্য সাধা ভাবে স্থিতি । 

ক,লীনত নাহি পায় অবিনয়ী রীতি ॥ 

সাধ্য বৈদ্যগণ বহু ধর্মে কর্মে মতি । 

মান্য জনে মান্ত করা নাহিক বিস্থৃতি ॥ 
অষ্টঘর বৈদাগণ সিছ্ধের সস্তান। সিদ্ধবৈদ্য সাধ্য সহ বহু ত্রিয়াম্িত। 
সন্ধে সমান নহে সাধ্যের প্রধান ॥ | সিদ্ধটৈদ্য অষ্ট ঘ:র হণ পরনত।॥ 

অষ্টঘর বৈদ্য কথন । 



বৈদাঁকৃল বিষরণ। 
৯ পট পপ 

কষ্ট বৈদা লক্ষণ। 

কষ্টবৈদা মছণ দোষী লাধাবৈদ্য কয় । 

কষ্ট দোষী বৈদাগণ অনাচারী হয় ॥ 

কষ্ট দোষা বৈদাগণ কল নাহি মানে । 

কষ্ট দোষে বৈদ্যগণ ফিরে অভিমানে ॥ 

কষ্ট দোষী বৈদাযগণ হইলে বিদ্বান । 

কষ্ট দোষা বৈদাকরে পৃর্থী ভৃণজ্ঞান ॥ 

এল রসি 

অরি বৈদ্য লক্ষণ । 

াপি বৈদ্য মক্তাদোষী বৈদ্যেরনিন্িত | 

আবি দোষী পৈদ্যগণ কলের বজ্িত্তি | 
করি দোষী বৈদাগণ স্বানতাগ করে। 

তারি দোষী বৈদাগণ টলদা নাম ধরে ॥ 
আরি দোষী বৈদাগণ কল ত্যাগী তয় 

অনি দোষী বৈদ্যগণ বৈদা মধো নয়। 

অধ্ি দৌধী বৈদ্যগণ হয় কলাঙ্গার। 

অরি দোষী বৈদাগণ বরই গেখয়ার ॥ 
অরি দোষী নৈদাগণ করে কদাঁচার | 

অরি দোষী বৈদ্যগণ কলের কঠার ॥ 

আরি দোষী বৈদ্যগণ পরিচিত নয় 

রি দোষী বৈদগণ ভিনদেশে রয় ॥ 

রি দোষী টবদ্যগণ মান হ্বীম বটে। 

অরি দোষী বৈদ্যগণ ধর কর্ধো চটে ॥ 

অরি দোষ করিবে না বৈদ্য মহাশয় । 
অরি দেন মহাদোষ জানিবে নিশ্চয় | 

সাধ্য কষ্ট রি স্ষির ঘটক করিবে । 

দোষ গুণ ব্যাখ্যআদি তাহতেখটিবে | 

৪% 
সপ পপ পপ 

কুল পরিচয় । 

কল সযাগমে ক।ল-উচিত আরে । 

বংশ মান জক্ষা হয় লোকব্াবহাকে॥ 

হেন ক,লে না থাকিলে মান পরিচয়! 

লোকতঃ ক্রমশ ক,ল মান খর্ব হয় ॥ 

কল পরিচয়ে কল মানের ধারপা। 

লুঙ্খ না করিতে দেয় সম্মান বামন! ॥ 

সান জ্ঞান হতে অপমান জজ্জা! ভয় । 

কল অনুক্রমে মান ক্ষ! হ্ভে হয় | 

উ্চ কল নাজানিলে নিজ পরিচয় 1 

গরাতি পক্ষগণ যদি নীচ কল কয॥ 

সাধারণ নীচ ভাবে করে মরশন। 

কলমান গরবিত নাছি থাকে মন ॥ 

অভিদারির্রোগজ্দা কল তভিমান। 

নীচ বৃত্তি সংগ্রহণে করে বাধা দান ॥ 

ইতরাদি বাক্তি গত লভিলে সম্্রান। 
পরে গুণ হীন বংশে হলে সম্তান | 

বাক্তিগত মান ব্যক্তি সঙ্গে চে যাষ। 

কল মান হীন পুন নীচ পথে ধায় ॥ 

বনু মানী সমপর্কিত নীচ কল হলে। 

ক্রুষশঃ বংশের মান হারে ল্ই কুলে । 

হেন ছুসম্পদ অদা কূল ইতিহাদ। 

হতনে ঘটক খাখে করয়ে ক্বাকাশ ॥ 

আত্ম গৌরবের কণা! আপনি বলিলে । 
তত বল নাহি ধরে সাধারণ স্থলে ॥ 

বিশেধতঃ আত্ম-কৃত কল ব্বহঙ্কার। ্ 

নছে প্রীতি প্রদ লদা কলছ ভাওাগ॥ . 
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পর্ব ক,ল বার্ড! সদ। কর্বর অন্বেষণ । ক উচিত আলে খদদি চক্ষু লজ্জা হয়! 

বহনে ক্লথয়ে খরে, কলাচাধ্য্ষণ ॥ অবিচারে কলক্ষয় পাজরাজ্য ক্ষয়॥ 

ফেব ুগরাপ্ঘব ধৃত কূল ইঈতিহাস। সর্ব দিকে মোহ সদা করে আকধণ । 

ক্গাতর্ষা রাখে শ্হিত দেশ ইতিহাস ॥ নিশ্চয় পতন যদি নছে নিরারণ ॥ 

ধন সুঙ্য কল ভব হাল বিস্মুধ্ণ । সম উচ্চ ক্যা যি গৃহে নাহি আলে। 

যোগাইস্েপারে তাহা কলাচাঁধ্যগথ |: সমল বলিয়। তব পঞ্চিয় কিসে ॥ 

'িকে প্ররপ জন্জে বিশেষ অন্মান 1 হান.ম্েল সমাগমে মেল নাশ হয়। 

আ্বিকার জন্য দিবে সযুচিভ গান ॥ 1 কত ন! বঞ্জিত আসি করিবে আশ্রয় | 

ঘটক হইখে যর তাহ বিভীৰ। | কুলীন সতবংশ যথা তথায় ঘটক । 

কে রান্দেবে ক তত্ব তৰ চিরছিন ॥ নথ ষাংম যোগে পরস্পর সংষোজক ॥ 

যদ্দি দৈব বশে কারেহব্ংশলোপ হয় । | উচ্চ কল উচ্চ মান হবে প্রদর্শন । 

য় কলা কীর্তি তার ক্র তত্ব কম্স ॥ ; ঘটক জেপিবে যি ললাটে চন্দন ॥ 

'ধবুহে বদি না বিঞ্ত ঘটক জিজ্ঞাসিবে | দিবাহ বিশেষ যজ্ঞ কুলের আকর। 
অু্দ্ধ সেটলিত কণন্ে কজেতে মিশিবে ॥ বিচারে সদা শুদ্ধ কুল শ্রোতধর ॥ 

ডেঙ গেখোক্ধীনে হথা খিজ্ঞ চিকিৎসক । ৰ বিচারে ধন, রূপ, গরধু লক্ষা হলে। 

কল প্রয়েজিনে তথ! স্থুতিজ্ঞ ঘট ॥ - দৈব দোষে কুল ক্রমে লুকায় অকুলে ॥ 

প্রিথরে চাদে যখা নিফুক্ত পুপ্োযহিত রশ বিবাহ কবিতে ক্তির পশ্ডিত সমল । 

আাহণের প্রতিবুলে ঘটক নিযোগছিত ॥ ঘটক সপ্বিকটে করিৰে গমন ॥ 

কিন্তু লুব্ধু ক্জনাধুর হলে পরশন | ন্যায্য যদ্ধি পুর্বে নাহি জিজ্ঞাসিবে 

সকল বিষয়ে সর্ঘ আপের কারণ ॥ | বৈবাহিক 'গুণ দোঘ কেমনেজানিবে ॥ 

বখিলে ক্রাহার সঙ্গে কালে কল াবে। র কিরা খুল কিসংশ্রব কোথা পূর্বববাস । 

বিদ্িত ঘুউ করিনা ঘটক জ;নব 4 ( অসদ্ধানে পৃর্ধে কিৰা পাইবে আভাম 

বিবাহাছি কর্ষেট যত উপস্থিত ছে । 1 পরে ষদ্ঘি গুপ্ত দোষ অন্যে গ্রকাশিবে | 

কি থংশ সংশ্রর পুর্কে নিবে পন্ধিচয় ॥ | প্রতি স্গী নিকটে কিউঠ্শির রবে ॥ 

পহ্চি্ নিতে যতি চস লজ্ঞা হয় | নিশ্রভ হইস্কে নিজ কুল ক্মভিযান। 
নিশ্চয় হইবে কালে কল বিছ্বর্ধাক়], । সহিতে কিপারে কুল অভিমানী প্রাণ ॥ 

সংসর্থ বিবাহ ঘেব্য আঢার ব্যবকায় ] একস্ঝে হিগুকুলে কেহ কন্যা দিল। 

»্দহহিহহ প্রয়োজন বিশেন্ব বিচার ॥ গন্যন্মপ জালি পরে মরমে মরিল ) , 

প্পশ্রপীপিপিপাশি 

চা 
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খর দেখে কেহ কল্যাদেয় অন্য স্বানে। | উত্তর বিজ্রমে আছী, গুণগ্যঞ আনি । 
পরে গানে ক্রিয়া তার রজ্জিতেক্স সলে | মালকদিয়া আদি শ্বালে বৈশ্বানর স্থিতি 
চঙ্গিলে নীচের সঙ্গে কালে ছিয়াহয় । | সেদপিয়। মাঝ[ইঝ দিয়া মোলিক শালগ্কান 

প্রেমে নী পথে যেয়ে হক কুলক্ষয় 1 1 ফরিদপুর শালস্কান ষগ্র।ন খাহ্স্থানি॥ 

তাই সংখ্েপতঃ লিখি পুর্ব পরিচয়। া ষণ্ডরকাটি নারাঙ্জাণপুর চত্দ্রহার নঙ্গচিন 

সাধ লিঙ্গ নান! ভেদে ভাবের নির্ণয় ॥ ৰ ভাটাতে উদ্জিরপূর শালছগ্কান্পাড়া ॥. 

শি ৷ পূর্বদেশ ভ্রলুষাতে কারো ছরশন ॥ 

আদি সাধ্যাদির স্থান নির্ণয় । ূ কোথা হনে কোথা ষায়নাহি নিদশন ॥. 

শৌলকোপ। নামে গ্রাম যশোহ্রাঞ্চলে। ৰ নাহি দেখি ভূলুক্লাতে নীতি বিপর্যয় । 

আছে তগদ্ধাজ স্হান লুদ্ধগণ বলে। | বিজাতির সঙ্গে নাহি হয় পরিণন 

দাস ভরদ্বাথ বাস বিক্রমে প্রধান ॥ চটুলের সান্বন্থান পরথনে দাড়া? 

নপাড়া নামেতে গ্রাম ছিল বাজ্দস্তান ॥ | তই বুঝি ভুলুফার হল কল হর) ॥ 

চা্শিরা নামে স্থান ছিলেক অপর । | কল হার! কিন্ত ভার বঙ্জলীয় নস । 

শুীতা রর্জার জন্য সদা হত রয়। 

মৌতগল্যজ সেন কুল বেলতঙগা গ্রাছে * 

বিক্রমেতে পরিচিদ্ধ আছে বাণী নাছে ॥- 

নদী গর্ভে দুই গ্রাম ত্যজজে কলেবর ॥ 

বাছেরক গেলা কেহকেহ বিদগ্রামে | 

চুরাইন পর স্থান খ্যাত স্ববিক্রমে ॥ 

বানারী ও গুণগ্রাম আর মুলচন্প। ৰ মৌদগল্যজ যেন বংশ ভুশ্বামী অধক 

আটিগাঞ্ড ছি পাড়ার্দি আছে ককঘর ॥ | দৈব দোষে চউটলেতে ঘসাউলা ঘর ॥ 

মধ্যে ২ কেহ ২ আছে গ্রামাস্তরে। | তিপুরাক় বগীসন্টিত পত্গণায় ছিল।। 

ভাটাতেমাইিলারা গৈলাকেছউজিরপুরে ; কালক্রমে চট্টলেন্ে বসতি লভিলা ॥ 

বাজুক্ুলুয়ায় কেহ দাড়রার যেলে। সরপি মুণাল গেলে ধক্ষণ্টক জলে। 

দৈব দোষে কেহ ২ গিয়াছে চট্টলে ॥ | নাহি কি সময়ে দিবা গণ টজুলে 1 

দৌলতপুর নামে গ্রাম বল্পত দি অপর ।| বহুগুণী সমুক্জল এই বংশে হয 

খৈভাঙ্গ। মন্্রকাপুর মৌপিক বৈশ্বানর ॥ | ভারত রন কবি নবীন চক্রোদেয় & 

দৌলতপুর জমিদার বৈশ্বানর ছিল। ূ মোহিনী কান যার মারডিকা জালে 

যতনে কতেক কালে ক/শীন আনিল ॥ | কলাচার্ধ্য কহে নেও কলতঙ সা 

বিক্রমপূরেষ্তে ছিল শ্াবাজনগর । পল্লীতে মৌদ্ল্য মেন ক,লহীন হয়| 
কার্তিকপুরে রামভত্রপৃক্র গ্রাখান্তর ॥ । কিন্ত চট্টলের গ্রেলে কলোছ্দল ৪য় 

রঃ 
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জআক্জে। দশ আছি সাধ্য লিখে কঠছার 

কারো ২ কষ্টতাব করিল প্রচার ॥ 
দ'কন্তা পরিপক্ষে করি অহাশয় | 

বক্ষে আগমন কথা চন্দ্র গ্রাতা কয়॥ 

আরে] পরিণয় রবি মহারাজ কৈলা। 

হিঙ্গর দৌহিত্র দিব্য রায় জনমিলা ॥ 

মেঘচামী হারকুচি দত্ত বাসন্থান । 

বৈতাঙ্গা মস্ত কাপুরে বভভবর্তমান ॥ 

'আ[দিবামী মধ দত্ত এই সব গ্রামে। 

ব্তনে কলীন কিছু আনে কালক্রমে ॥ 

বৌলাসার বাসীদত্তক্সধুন] আনসার । 
বিশেষ জ্রীমান দত্ত বিক্রুষে প্রচার ॥ 

বালীঞাম বেজগ্রাম শিয়ালদি আঅপর। 

যালকপিক়া আদি স্থানে আরো কত ঘং 

রাুতে দাসোরা দত্ব সমান্ধ পন্ধি আর 

অভি সুপ্রবীশ দত্ত বছ খুপাধার ॥ 

লব গ্রাম গণবংশে স্মীপন করিল] । 

চৌবটি গ্রামের সুমি কন্যা দানে দিল, 

বলি কল্পতরু যেন ব্রিভুবন দানে। 

'ববশেষে হারাইল। নিজ সিংহারনে ॥ 

কণার বংশধর ছেনদত্ গণখ। 

সাস্তাইশ সমাজ সানি করিলা চন্দন ॥ 

খ্যাত.এই দত্ত কল অশেষ গ্রাতাপ। 

জমিদারী ছিল যার ছিলিম প্রতাপ ॥ 

বাজুতে দ্বামোর। কেত্র সমাঞ্েগ্ি্ 

তথাপিও নছ্ে স্বান ভেদ বিবজ্জিত | 

বাররাতে অপর দত্ত পরিচিত থর । 

ভ্টী ভুলুম[তে দন্ত ্মছে,স্থানাস্তর,। 

ভাঁকৈর। 
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সেন হট্রে ধন্বস্করী দেবর স্বাপন। 

দেব প্রতিপন্তি কোথা না দেখি এখন ॥& 

বোর বাগলাড়। গ্রাম ছিলদেব স্থল । 

মন্তকাপুরেতে দ্বেখি দেব ছধি্ান ঃ 

বিক্রমে বান্ুতে যে দেবের নিবান। 

আক বলি শুনা বায় লোকন্ধ? প্রকাশ 

কোটালি পাড়াতে কর মজুমদার স্ছাব 

দসম্মীনে বৈদ্যগণে দিলা ভুমিধান ॥ 
ভাটিতে নলচিরা গ্রাম করের বসতি । 

যাভার যতনে গ্রামে রলীনেকস স্যিততি ॥ 

বিক্রমপুরে শুনি পুর্বে করের নিবাস। 

পরিচিত বৈদ্যগণে দিলা বসবাস ॥ 

ফরিদপুরে মন্কাপুরে কর এক ঘর। 

অন্ত স্থল ভুল্য নকে খ্যাত লাম ধর ॥ 

বরেজ্দোজ ধর ধহ বঙ্গে নাহি ধরে। 

বাপী ধরবংশ খ্যাতি আছে কঠহারে ॥ 

বিক্রমপুযে অচিভ্িত আছে ঘুর কয়। 

মিমুলিয় ধরবংশ পরিচিভ হয় ॥ 

পাচথুপীতে আছে নাকি সোম ছ্ুইঘর। 

আর সোম নাহি দেখি বঙ্গের তিত্বর॥ 

বৈশ্য রাজ্জ কবিরাজ কবি শিকোমণি। 

গল্গাধর নাম ভার কও বংশে জ্ঞানী ॥ 

মুর্শাদাবাদ জিল! মধ্যে নাম গুণ যশ । 

ধর্ম কারে সদারত সঙ্জন পৌর ॥ 
ফরিদপুরে বাস তুমি ছিল উন্া যায়৷ 

যশ পরিব্যপ্ত ধার বঙ্গের বীমা ||. 

দত কুল চুড়ামখি দর্জচন্র পাখ। 

পরী পুর্ববকাল হতে দদ্ধ নাম শুনি ॥ 



বিদাকুল বিবরণ । 
ক আকা লাস 

প্রোগস্পোি পাইল 

করে ভুমাণর্য কর রডিল! নিধান । 

প্রাণ রক্ষা! কত সদ! নিদান বিধান ॥ 

থবেজাজ নল তৈধা সংখ্যা মান আতি। 

বেত নাহিক দেখি নন্দী বংশ স্থিদ্ি 

সৌদগল্যজ্ঞ নন্দি বৈদা কুল পঞ্ভীকয় ) 

পণ্ডিত পোসন নর্পি খাত পরিচয় । 

হ্বমহণভী-খা/তি আজান বিজয় রক্ষিত । 

ববেক্ে রঙ্গিজ্ত উদ্য বসতি স্থাপিত ॥ 

ঘানকের ফোয, বংশেখাতলোকদেখে 

ক্রনিশ্চিত বংশ সুল দ্ধারি নাষে লিখে 

ইহ শ্রের বটে অনিশ্চিত সুল। 

গ্রাম হটক্ডে কোন বংশে লিখা কল 

কিন্তু দেশ পঞ্চিচিত বীর নির্ণয়) 

ন। থাকিলে কৃূলধার ক্গরীনঞ্জভ হয়॥ 

ক্রিয়। গুণে এই পব আদি সাধ্য হয়। 

ক্রিয়া হীল কলে সদা কষ্টে পপ্তিচয় ॥ 

কও চক্ষু কাঁজ.সোম নন্দিক্ষাদি কয়। 

আদি সাধ্য জটলে9 পঞ্জী হীন কয। 

সোণারগাঞঙ্ড মভেশ্বরদি বহু বৈদ্য স্থাজ। 

পূর্বব ট্মমন সিংকে আহ্ছে বৈদ্য অধিঠান 

লিজ দেশ মধ্যে নাকি নীক্ষিবিপর্যযক় । 

শুনা হায় বহশ্কানে কখন ও মাহয়। 

কিন্তু বাস সয্বোয়াইল শীহুট সারনধি। 

' মেই ছেশ সক্ষে নাকিক্রিয়া নিরবধি | 

যদিও ছইলে কর্থ নিবারণ ছয়॥ 

ারিজ্রের চলিত নীতি শোধনীয় নয়॥ 

দাঞিজয বিষ ছায়ে হলে গ্রয়োজন | 

দিবে কর্জা না করিবে কতু আনয়ন ॥ 

2 ১ বি পপর 

৮৮2৮ 

ক বিসিএল 

চুণ্টা কাঁলীকচ্ছ আদি বিক্যা।/ঙসরাকলে 

গৃহীত রবেছে সদা উপ্লিশিজ মেলে ॥ 

খ্হন্কান এউ মেলে দেল বিবজ্জিভ। 

কিন্তু ছে মহা! বংশ মাহাত্ময বর্জিত ॥ 

ক্তীবত এই সব বংশে জনমিল। 

বহু্চগে বৈদ্যরংশ লাম উজলিপ। 

সন্বাইলে চুণ্টার সেন শ্রেষ্ট পরিচিত ॥ 

কল ভেদ এখন ও নহে বিবর্জিভ | 
কল গর্কা স্থান, হেতু মানন্পুঙ্না রয় ॥ 

মান চে] ধতে নঙ্গে বৃত্তি বিপর্যয় । 

দারিকস্ত্রো ক্কাড়িয়। স্থান বদি লীচে যায় ॥ 

গুনেছি আনেক স্থানে শ্ববৃত্ধি হারায়। 

আর্ত সৌলিক খান বিস্বাসাদি আব 
শ্িহটে ছিলেক বলি লিখে ক্ঠহার। 

শরীক দি পূর্বগেশ সর্ঝাক্র মিলিত ॥ 

ষে নামে ক,লীনগণ সঙ ভীত চিত । 

ক্ন্তদেশ নীচ বৈদ্য এই সব মেলে॥ 

ক,লীন সমান মানী টব দোষ গেলে। 

বয়েজ আদি-টৈদ্য কট লাধাহ্য়॥ 

রাঢ়াদি বৈত্যের কুল বরেন্রে নাঁরর। 
বরেজেছে তিন কেলু পমাকেরস্থান॥ 

ৰজ্জনীয় ন হলে ও বটে হীন মান। 

রো, টীকনি জার গ্রাম জাবতলী ॥ 
ধরেন দেশেতো তন সমাঞ্জের লী ॥ 

বরেন্ের সঙ্গে বঙ্গে ক্রিক্ক। বছু নাই। 

'বয়েজ্ সহ্িধিস্থানে দোথখছে যে পাই ॥ 

“ছুই ধর ইজ আর আদিত্য অন্থয়। 

ক্সামূলভঃ অঙ্গে ছিল চর! কয় ॥ 



*৪৬ ডাটকর, ূ 
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হংশজ লাধ্যাি 

স্হান নির্ণয় । | 

কানি.বংশের শ্রেঠ কমল অস্ত | | 

পঞ্চ কোটী বাজ পাট সেন ভুমাশ্রয়। ৰ 

ংশজ সাধ্যের শ্রেষ্ট বঙ্গে বুয়িকল। | 

স্থাম ভুষ্ট হুয়ে পুনঃ লব্ধ কল মু ॥ 

বুষি বংশ স্থান যথ! শত হর । . 

শী শা পা পাটা পপ আন জাল পা পক আধা জা 

রে কলোজ্দল নণি রি দীন 

খ্বোপাল আনু তার গুণে নীমা নাই! 

কবীল্ গোপাল বৈদ্য গ্রদ্থ বিরচিজী! | 

বিস্তৃত সমাজে চির কীর্তি লংখ্কাপিলা। 

কোয়বপুর তাজপুর ফুল্লমালী জ্সার 1 

ভাটাতে আনেক স্থান পানিতে বিস্তার | 

আহা কল শিরোমণি গোপাল জাখতা 

নাবুবিযে কলের ত্যাজিলা মমতা ॥ 

ধর্প (টিন দিবা বত গুরু এ্রাসাদ । 

দক্ষিণে ফুল উত্তর ছাড়িয়া আন্মরা।] আত্ম- কল হতে তাহা বাঁপিল। বিলাত্ত ॥ 

উত্তরে লাকৃবাইল বুধ কআর্থোয়ত ঘক। 1 টির ভদ্র টব ক 'ল শীর্ষে যার স্থান । 

শ্রেষ্ঠ মধ্যপাড়া গ্রাম বিক্রম! আভ্যন্ত9 | কি তাবি সেস্থাল ভূতে ররিঙগা। প্রপ্থান ॥ 
মধ্য পাড়ার ধন্বত্তরি ক্রিয়াঘ্িত ঘর । ৃ কত রাজড ল্য লোক কমছে বৈদাক,লে 

নিজ্জ খামে সংস্থাপিলা কুলীন বিস্তর ॥ | ঠাক,র বলিয়ে বাঁরে তুলে লয় কে ॥ 

ফরিদপুর ভাটি বান্ধু দণ্ডপাণি ঘাস। | ছেন রাজ পুত আস্ত কলের সম্মান । 
আছে বলি বৃদ্ধগণ করেন প্রকাশ ॥ 
বিক্রমপুর ছিল বলি কহে কণ্ঠহথান্ত। 

খ্মধুন।, কোথাও ভাব ন। দেখি বিজ্ার ? 

উপরির কোথাও বা দেখি অধিঠান। : 

হইবেক স্হান পিপি পাইলে সন্ধান ! কর স্থায়ী কল ছাহি কর পরিহাত় ॥ 

বেজগাড়া নানে গ্রাম ফাফকের বাধ । । পত্জিত্ধ সগুলী পূর্বে ক্ষিল। বৈদ্যক,জে । 

কঠছারে সমান নায়ে রয়েছে গ্রকাঙ্থ। ( ভারত প্রশ্থিম কত গ্রস্থ বিরচিলে ॥ 
তেঁলিছাটা বিব্রুমপূর ভাটাদেশ আর । | করি হেন বিজ, কল আদেশ ঞ্ঘন | 
পাইরাল কনে নান স্থালেতে ছিহান ॥ | না কর ঘর্টক কঞ্চে রিপথ গমন ॥ 

রাষছত্র পাইদাস প্রতিঠিগ্ত অদ্ি। ধনে কান্মেখ কলে জচন্্রমাধব | 

ঝার ছত্র গরুর পৃষ্ঠে ঘাধবের স্থিতি ॥ | দেশে স্থাপিলা রুল সম্প্ বিন্তব॥ 
ক্েদ্কারপুর যাধবেরে খাঞ্ছরা আনে সিহবা আন্থলে কত তাজ কলা ছিল 

ফু্পসালী নু প্রফুয় গাহি সন্ত ওপে॥ 1 বিগ আপন কেহ ক্ষন ॥ 

০ শাক 

জ্ঞান অনুলারে উক্ত হঙ্গ পরিচয় ॥ 

মাম (ট)গ্রাযম নাওটান। বিক্রথে ঘধ্যপাড় 

নারে ঝকরে যেন কেছ প্রত্যাখ্যান 1 
কর্থে রাজ হতে পুন ঘাবিক্রো নঙ্ষর | 

চির ভত্র ঝুল হতে নঙে জের ॥ 

কর্থ হবে আর্থযাবে কছে কঠহাব। 



বৈশ্যকুল বিবরণ । ৪ 
ক এ বা আর ও অত সপ ০ ০০০০ ক 

] 

০৯ 

বটিশ াজতে তার আশ উদ্ভব । | রঞজতুশয লোক ছিল বিক্রমপূণ্জে ( 

কাঞেখ কলে চন্দ শ্রীচন্্রমাধর |. ৃ এরত্রায়ে এত কুল বিক্রমে না ধরে ॥ 

ধন্য উকীপকালীয়োহন হিল! কিন্ত কুল সংখ্থাপক বিক্রুমে গ্রধান। 

হাইকোর্টে । 1 কুশীন দেৰ্ত1 শ্রম স্রমেক সম্ধান ॥ 

কগিকাডাক্জাই যার ছওয়াল জনে বলা রঘুধাম শ্রীরাঙ্গবল্লুভ। 

ঘালান ফাটে ॥' হিমাচল চুড়াতৃলা ষথায় সম্ভন ॥ 

বৈদা কল মণি বহুদিন না াচিলা। বালক মেলে সুরাপুর মৌলিক পন্থ কষ্প। 

ফিরিয়া স্বদেশে অর কাঁলেলুকখইলা.) | হইল! প্রসিছ বৈদা নিবাস আশ্রয় ॥ 

দ/তবা উধ্ধাপক্ন নিজ গ্রামে দিলা । ; ক্রমে কালে ঘর কয় কলীন স্মাপিলা। 

শর্খের সোপান আক, দ্েশেসংস্থাশিল! ৃ ক) সম্পদে গ্রাম শোভাসম্পা দলা | 

আবোগা অনভুজছর দিলা আতি বান ॥ সুয়াপুর দাসোরা হই লিখা কঠহায়ে | 

হয়েছে কিবিন্যিষ়ে লন্ধ পরিত্রাণ । : বক্ষাল দুই গ্রা পরিচয় ধরে | 

কি ভাবিয়া! নুসত্রাস্তজ্কাতিত্যঘাগিলা ॥ ভাটিতে কুপরলী গৈলা)ভষ দাস স্মান। 

তাবী পতনের পথে আত্ম কল নিজ | | সমুক্ধ ভবের কল বন্ত ক্রিয়াব।ম ॥ 

গুনিনাঞ্ছি হু প্রাটীনে পাতসাছি ফঙ্ন ॥ | ফুপ্রঙীতে ধোধাশ্রয় লিখে.কঠফায়। 

কতন। করিত! কালে ভীত গ্রহুখ। বধ কুলাখুমে হবে দোষ পরিহার ॥ 

ধুপ কীপে নবস্থু;র করে আর্যা কল ॥ | কহীন স্তাপনে আংধা কুপবিজ হয়| 

পুন উদ্ধে দেখে বন্ধ সফাধিরমূন্ু। 1 সমাজ গ্রা্কৃতি এই চিয়ন্তির রয় ॥ 

সাংঃখা পাতজল আদি জিব্য স্বরশন-1 | ভামুষাম নিবসতি কোথাও না শুনি। 

নিগুঢ সব কি ধরে আইল্ আর কাশন্ ॥| কুম্ুহীতে ছিল নাকি বিড়াপ নিছনি। 

হুদ ষত্যের সন্ধি না হতে স্থাপন ॥ | অমৃত মজালাননা সত্যবস্ত আর । 
শিতৃক ন্যাপ কিছ আগ্রে পররো ক 4 | ছোট বর দু অমৃত বিক্রমে প্রচার | 

'শিদ্ধি, কাগ্রাসে প]ুহছি প্রতিচিত ঘ্। 1 বাঙ্ছেরক মধাপাড়! সভ্য বন্ত স্বাজ। 

যুল হেতু ম্মনিনে ক,জীন বিশ্ব | অক্ল কার্ডিকপুবে তির আধিষ্ঠান 1 

জাজআইশ সমানে ভাটি নাহি ছিল অধ্যপাড়ার ধন্থস্তগি ক্রিযান্থিত হয় | 

সিছিকাঠি দিব প্ঠেধম আপি 4 1 কার্ডিকপুয়েরম্আানন স্কা সবারপর। 
মিদ্ধিকাী 'ঝাদ্বধ্টি লিজ সঙ্গাজের । | সক্ষজাদম্থের মধ্যে কেছ ক্রিয়া স্থিত, 

শুয়ে তীথ শীল। কুক বিহীনের ॥ | স্থান্জিয়া দৃষ্টে ভাব লমাজে গ পিত ॥ 

| 
| 



8৮ 
০১১১১ 

পপ পপি জন 

₹শজ্গ কষ্ট।দির স্হান । 

গুপ্রবংশে মহৎ স্বল্প দুই খ্মধিকারী । 

সন্ত জাতক '্সার গুপ্তি বন্স্তবি 11 

গায় অঙ্গ, আত মান স্ব পীঠ আক্। 

শক্তি গোত্রোড্ঠব তব পঞ্চ লিখে কণ্ঠছাং 
বল্লালের অন্নে সবে কষ্টত্ব পাইল] » 

ইহাদের পগ্রাতিপত্তি কোখাও না ছিল। 
ভাটী দেশে আছে নাকি প্বপপীও স্থান 

ক্রয়াগুপে ক্রমেকালেকরিলা উত্ান ॥ 

পাণ্টী দেখি ইহাদের ভাবের নির্ণয় । 
পাণ্টী গুক্ির়ার সঙ্গা ভাব পরিচব ॥ 

উপাধিতে সেন দাস গুধ্ধ তিন কুল। 

বৈদ্য মধ্যে অন্য হতে ধরে উচ্চ সুল ॥। 

কিন্তু ক্রিয়া শান্টী দৃষ্টেভাবের বিধান 

উচ্চ যুল কাহারোবাক্জাতনিয় প্লান । 

কাপর কন 

নিদ্ধাদির শ্রেপী ভেদ । 
চা 

ভাবাদি স্ব শির বিয়াম ভর আর । 

আমি তিন সিঙ্ছ ভাব প্রঙ্ছের বিচার ॥ 

ভর্ুভাব কুলে সিদ্ধ সাধ্যে পরিচন্ন। 
গালটামেল ক্রিয়া দৃষ্টে তাবের নির্ণর ॥ 

ক্রিয়া! কার্য সযাঙাদি-শুচির সড়াষ। 

দো এণাধিওকা, রত কুল স্থির"ভাৰ £ 

. দোজঞ্চগাধিক্যে স্থিত বিরাষ লক্ষণ । 
গুণাভাঁবে দোষাধিকে। কুল ভরষ্ট জন | 

সন্ভাবে গু পঞ্ঠ তেদ্ ক্রম অনুসারে । 
ক্িয়া-খণ দোষে ধৃত ঘটক বিচারে ॥ 

সংপিদ্ধ-গ্রসিক্ধ তা! বি(সদ্ধ ছিন ভন । 

উভাটিকর |". 
৮০০ 

লত্সিদ্ধ সিদ্ধ সিদ্ধ খলদ্ধ ভাঁব ছয় ॥ 

| স্থির গু বিরাম শুদ্ধ সিদ্ধ নাম ধরে । 

তছদ্ধের পঞ্চভার সন্কাব আস্তরে ॥ 

আদি তিন ভাৰ ধৃত কুলীন সংখ্যায়। 

পর ভিন গ্রত্িষিত কুলজ স'জ্ঞায়॥ 

মঙ্কোজ্জলোঞ্জল ভাব সংসিদ্ধে গাণত ! 

নিরাবিল নিরষল প্রসিদ্ধ প্রতিঠিত ॥ 
শিষ্ট শ্রেষ্ঠ প্রু্টক বাস্হ ভাব এয । 

রিয়ের তিন ভার কুলজে নির্ণয় | 

মন্হোশ্রতোন্নত ছুই তাব সৎসিগ্ষের । 

স্ুগ্রুতিষ্ঠ গুতিষ্ঠক ভাব হুসদ্ধের ॥ 

এই ছুই ভাবজ্ঞাত সন্কাব কুলজ। 

শির গু বিরাম সিদ্ধমীএজ কুকাজ ) 

বিরাম ভাবেতে যদ থাকে বহু দিন । 

বংশ বংশজত্ব পার কুলজত্ব হীন ॥ 

তাব দৃষ্টে যেই কুল হে পর্যায় ফ্িত। 
সেই পাল্টা হতে যদি না হয় বঞ্ভ্িভ ॥ 

ধদিগ ন হয় কুল পধ্য! বিপধ্যয় । 
ক্রিয়া দোষে অৰস্তই মলিন সে ছয় ॥ 
ভাব ভেদে হ্বপর্ধ্যায়ে পণ ভেদাচার । 

এখনো রয়েছে কুলাচার ব্যবস্থার ॥ 

উজ্জ্রলে উদ্জলে কার্যে বিভিন্ন পর্ধযার়। 

যে নিরমে স্মা উচ্চ পণ লেখ! যায় ॥. 

উঞ্দবলে ও ক্ষন্ৃজ্দলে বদ্ি-কার্য্য হয়। 

সম্বন্ধ দেখিস, হয় পণ বিপর্যয় ॥ 
বংশজ হইতে প্রাপ্ত পণের নিয়ম । 
সর্বোচ্চ জিকনা পণ কুমে নি্ক্রেম ॥ 



বনজ টি | 
সখ পর সপ সা | পপি একা একক | 

পণ লঙ্গে হি গার সাহার । 

পণ পত্রে লিখ! পায় আছে ব্যবস্থার ॥ 

সিজ্ধে সিঙ্গে ব্যান্থাপ্প নাহিক পদ্ধতি । 
বশজ৪ সাধাদি হতে বাবহার লতি ॥ 

সিক্ধ গৃহে উদ্বকুল সনাগত যদি । 

বন্ত্রদালে লৌকিকত্তা চলিত পদ্ধতি ॥ 

ভাব নির্ণয়েতে পুন কুলীবাদি ভেদ । 

উচ্চ মধ্য নিয় এই জিল্ধি গ্রুভেদ ॥ 

মহোজ্জ্ল শুনিপ্রল উচ্চ কুলে ধৃত । 

প্রকৃষ্ট শ্রেষ্ঠাদি সঙ মধা কুল স্বাত ॥ 

মলিন কুলাদি সদ! নিয় কুল ভয়। 

দীর্ঘ কাল বিরামেতে বংশজ নিণয় ॥ 

খ 

৮ ০ পর পতি পাস শি পশপাপে্ গর পা সী পাস পিপল জজ জা 
পপপএসালা 

। । ঘটক কহিছে গুন বৈদ্য বংশধস। । 

| নায় দণ্ডে না হইও লঙ্মিত আস্তর ॥ 
] 

ৰ 

র 
ৃ 
[ 

উচিত শাসনে যদি চক্ষু লজ্জা হয়। 

কুলীনের কুলক্ষয় রাজ রাজা ক্ষয় ॥ 

 কুলী ন্র কলনষ্ট ভোজলনালন দো " 

| ৭ রাখিলে নিঞ্মান মানথাকেকিলে ॥ 

ৰ 
| 
1 

1 
। 

/ 

কুলমানে না 

ব্যবহারে কু্দাকুল হইলে সমান । 

। কিছুই নারহিবেক মানী কুল মান ॥ 

ব্যবহারে যে কুলের মান নাহি রয়। 

৷ তা সঙ্গে কার্য্যে কিসে মান বৃদ্ধি হয় ॥ 

খ[কিলে ত্রিয়াআশক ধরণ । 

' 'ধ্াতি কন্তা দানে হবে অর্থ গ্রয়াজণ ॥ 

কুলতাযাগে সাঁধা ভাব ভাব গ্রন্থে লিখে | 

পালটী পণ চষ্টে কুল স্থান নিবে দোখে | ' 

' কিন্ত ঘিনি যেই মান পাইতে উচিত । জষ্টভাব সাধ্যগণ শোরীয় সংজ্ি্ভ | 

কলঙ্গ সাঁধাদি তা 

কুশন দেবতা এম সুমেক সমান ॥ 

কষ্ট ও অরি ভাব। 

হ অতি গ্রতিষ্টিত ॥. 

ক)লাশয় শ্রোনীক,ল সাধোর *ধান | 
। 

॥ 

অযোগ্য সংশ্রবী যেই বৈদ্য কুলোজব । 

তাহার সহিত যার সাক্ষাৎ সংশব ॥ 

অরিকুল বলি গণ্য ছেন বৈদ্যগণ | 

নিহ্য পরম্পরা যোগে বৈদ্য কষ্ট হন।॥ 

হীন বৈদ্য প্রতি ফথা-সমাজ শাসন । 

চলিত সুনীতি সদ! কুল সংরক্ষণ ॥ 

যদি মেল সমুচিত শাসন না খাকিত। 

এড দিনে লহ বৈদ্য বর্ষিতে মিসিত ॥ 

শপ পিপিপি িশ  শল পলিশ শিস 

(ষ লঙ্গায় মান ধন সর্ধশ্ের ক্ষয় । 

পুরুষ উচিত নহে হেন্ লজ্জা ভয় ॥ 

না দিলে সে মানহবে লতি বিবজ্জিত ॥ 

ক,লীন বলজ আয় বংশজাদি ত্য়। 
0550] কষ্টুঅরি ছয় ভাবের [নিণ ॥ 

ধন্নন্তরি গোত্র সেনবৈদোর 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

রাজ টাক কুল টাঞ্চা ধন্স্তরি শিরে। 

সেন ভূমে রাজা শ্রীহর্য দণ্ড ধর ॥ 

'স্ীহর্ের ছুই পুত্র কমল বিমল । 
কমলের পিতৃ ফাজ্য ভোগ বর্শফল ॥ 

বঙ্গ দেশে বিমলের পুত্র বিনায়ক 17 
গুরুকে রাখেল বাধ্য হইয়ে সেবক ॥ 



টি ডাকের । 
চে মা শপ পপ সপ ক চে শা পস্পাজীক শক পপি কল পাস শপ সক 

বিনাক়্ক দুই পুত্র জেকঠ্য ধরবস্তারি । । রা দেশ ত্যাগ করি সেনহটা ধামে । 

দ্বিতীয়েতে শুক সেল শান্স অধিকারী ॥ | নিয়ত বসতি তথা সুখ্যাতি সম্ভমে ॥ 
ধ্স্তরি সেন পুর ঢুই পক্ষে ছয়। হিন্ুলেন অষ্ট পু টিধির সন । 
গুপ্ত কন্যা গভ জাত চারিটি তনয় ॥ উঠল ডমন সেন আর বিকর্তন | 

কামাভ, কার্পডী, রোষ চারি সদাশয়। ! বল ভদ্র মহামতি শান্ত শীল জন। | 

গুপ্তের দৌহিত্র বলি দেয় পরিচয় ॥. 1 এই চারি পহোদর কুলের ভূষণ ॥ . 

সদাচাধ সাধু শীল ধর্্মবস্ত অতি। | কেষ্ট্য পুত্র উচলীর অত্যন্ত সপ্মান । 

বিমাতার অল্ন ত্যাগেগেল কুলজ্যোতি।॥ | নারায়ণ কার্ণে দিল! ছুই কন্যা দাঁন ॥ 

নাগ কন্যার গর্ডে জন্ম ছুই মহাশয়। ! যশোর সমাজ পতি বিজয়াধিদারী। 

গাণেয়ী ও শাস্তু সেন সরল হৃদয় ॥ ৰ সেনহাটা বাসগ্রাম উচপন ধন্থস্তরি ॥ 

স্সচরিজর বিদ্যাবস্ত বিনয় প্রন্তৃতি। ৷ রাঢ় হতে দিবাকর বংশ চণ্তীবরে । 

পিত যাহ সেবা কার্যে অনুক্ষণস্থিতি ॥ ' বিজয় আনিল। বঙ্ছে বহযত্ব করে ॥ 

গুরু দ্বিজে ভক্তি সদা মধুর বচন ।" ৃ অরবিন্দ বংশসঙ্জে একদেশ বাসে । 

আত্মীষ্ম বাঙ্ধব গণে করে আলিঙ্গন ॥ ৰ রহিল! শ্রীচস্তীবর সমতুল ষশে ॥ 

তাঁদের বিনয়ে বাধা সকল সমাজ । | বেন্দার উচলী বংশ মধা কল রয়। 

কুলের গৌরবে তার রয়েছে বিরাজ ॥ | স্থানাস্তরে পূর্ববাসী কল হীন হর ॥ 

শোভাঁকর নাগ কন্যা পতি ধগ্স্তরি | ৰ উচলীর বংশধর চির রূপধর । 

বিনয়ী নাগের কম্যা অতীব সুন্দরী ॥ “ ৰ প্রার্থনীয় নাহি হয় রূপের অন্তর ॥ 
। দ্ধূপবল রীতি বুদ্ধি থাকে কুল ধারে। 

ক,লদার বরে হুক্ম বিবাহ বিচারে ॥ 

৷ সম্প্রতি উচলী স্থান বেন্দায় গাধান। 

নবখীপ বঙ্গমেলে কারো বাসম্থান ॥ 

আউটসাহি মাশরিয়। বিক্রমে ছুই শ্থাম। 

বাহন ক্রিয়া দৃষ্টে-বিদিত সম্মান ॥ 
ছুল' লি খৈভাঙ্গ। গ্রাম দৌলতপুর নামে । 

দৈব বশে বিড1 করে গাগডেয়ীর পিতা 

কুল দোষ নাহি লিখে কুল গ্রন্থ কৃতা ॥ 
চজ্সের অমুতে জীব আমু দীর্ঘতর । 

চজ্জের কিরণ লাভ শাস্তি কলেবর ॥ 

চক্রের কলঙ্কে.যখ! গৌরব বিশেষ । 

গাণ্ডেযী কুলেরদোষে প্রসংশা অশেষ ॥ 

ধষ্বস্তরি নাগের ঘা কি করিষে নিষে। 

'আঁদি মূল ছিল বলি গৌরব শ্কাশে ॥ 1 ফরিদপুরে উচলীর বাসস্থান ক্রমে ॥ 
গাণ্ডেরীর ছয় পুর বিখ্যাত ভূবন | ফয়ভাঁবাদ সৈয়দপুর মধূদিয়! গ্রাম । 

তার মধ্যে হিঙ্ু সেন কুশ গ্রেট হন ॥ 1 মাগুড়া বর্ধাট ময়না বেলগাছি না ॥ শপপাস্প পপ আপিলে পাশ লাস পিপল ১. পা পলা 



বৈদ্যকুল বিবরণ 
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এই সণ আরামে নাকি উচলীর 

আছে বলি বুদ্ধগণ করেন এাকাশ ॥ 

ভাটীতে কোটালি পাও ফুল চক্রহার 

বাসু। 

যষোলক মাইলাড়া বাস লোকতঃ পটার )। 

২ ৫১ 

, নবুলিংহ দামোদর স্যার মহেশ্বর। 
1 

] 

ৃ 
] 

/॥ 

খৈলসাকে।ঠ উদ্দিরনাবাণ্পুরে কারসথান। 
1 কীন্তিপাশা পনাবালিয়া ইটনা বেলদাখান। 

পি শাপে রামের কুল গেল বনবাল । 
বেন্দার উচলী বাস অধুনা যেখানে । 

পান্টী ভাবে চলে নাকি মধ্যক,ল সনে ॥ 
 বাজপাসা গ্রামে ছিল রাম সিংহাসণ । কিন্তু বংশভেদে বনু উচলী সম্তভান। 

ক,পঙ্গ স।ধোর মেলে লভিয়াছে স্থান ॥ 

কণ্ম দোষে উচলী সক্বঙ্থেতে ন্যুন। 

মানির সন্তান হৈয়, আছে কিবা গুণ | 

উচসী সমাজ পতি পু প্রতিঠিত। 
বহুলোক মধ্য ছিল অতি সম্মানিত ॥ 

ভমন দ্বিতীয় পু মহামানী হয়। 

ভাগ্যণে হল ভার দুইটা তনয় ॥ 

ডমনের তু নাম রাট়ে গ্রকাশিত । 

বস্েতে ভমন নাম সর্বত্র বিদিত | 

রবিসেন কবিসেন মন তনয়'। 

চন্দনী মহালে রবির রাঞ্জা লাভ হয় ॥ 

মহারাঞ্জ রবিসেন মহামগুল খ্যাতি । 

চন্দনী মহালে তার অত্যন্ত স্থথ)াতি ॥ 

রবিষেন মহায়াজ চন্দনী মহালে।। 

প্রভাকর সম প্রভ জলে যার কুলে ॥ 

কুপ শ্রেষ্ট বিক্র্তন, সেনহাটীতে ঘুর । 

রবির খুল তাত তি'ন প্রশংসা! বিস্তর ॥ 
রাম লক্মণ কন্দর্গ শক্রপ স্ুকতি 

বিনায়ক ভরণতাদিত) বঙ্গদেশে স্থিতি ॥ 

পচ শি সপিপিশিি পি ০ সে ০৩ 

জীপতি সহিত চারি পাত ফেশে ঘর ॥ 

রশির এই একাদশ পুত্র মিপ্ধপণ। 

গ্রকাশ বঙ্গেতে মাত্র আছে সপ্ত জন ॥. 

হিঙ্ুর দেহ্িত্র রাম কুল নিষ্ঠাবান । 
পিঠ ক্রোধে কুল গ্লানি সাধ্যের এরধান 

ঘটক করিছে ইভ ডাকৈবে প্রকাশ ॥ 

উজ্জল কার্ণঞুওল কর্ণের ভূবণ ॥ 

কন্য! দানে সপ্ধমংখ্য গ্রাম সমগিলা। 

অশ্বমেধ যজ্কে মেন কলর হৈল। ॥ 

রাম বংশে খ্যানদুই চৌধুরী মন্ুমদ।র। 
ধন কুল বিদ্যা ঘশ চির স্ুবিত্তার ॥ 

; জলা বরণে যথা কশর বান্ধব । 

। নিস্পীভ হইল তথা রামক,লোস্র ॥ 
' ক,লীন ক, কেশরী ছিলা রামবর'। 
। আঞ্জিও রবির করে সাধু খ্যাতি ধর ॥ 
। কামে মার্কগেয় ক,ল বাজুদেশে গেলা । 

' সম্বন্ধ দো:ষতে সাধো নিন্দিত হইল ॥ 

শত তা শশী শ আপ শি 

গ্রতাকর পুর বজ কষ গুপাকর . 

সঙ্বন্ধ দোষত: বজ সাধা ভাব ধর ॥ 

রুষলেন বংশধর মধ্য ভাবাশ্রিত। 

কোথায় লুকাল কুষ্ধ নাঁহিক নিশ্চিত । 

গুণাকর স্ুতকবি বল্ল কংসাতি | 

ধষিকেশ গুণার্ণব তহ্ক্গ তাছারি ॥ 

খবীকেশ হতে জাত ভ্রীহবি চরণ । 

 আামাবন্তভ বাণী কান্ত স্থননন ॥ 



দি ৮০৮৩ এব ৮৮৮০০৮৭০৮০৯ লিলা আপা, ০৯ পাপা এল 

প্রথম কি ভারতী কৰি ডিনুম অপর । ৰ 
তৃতীয় শ্রীবাপীকাস্ত হ্বববিশেখর। | 

কন্য! এক বুছস্পতি ক্রিগ। গ্রহণ । র 
অরবিনা কল শ্রেষ্ট সকল ভূবণ ॥ ৫ 

বুহম্পতি হৈতে কবি কল উজলিল। লা 

সিন্ধু ইরাবতী শো একীকৃত তৈল ॥ 
খষীকেশ কল সনে সদগুণ অশেষ । 

রাম মেন দুরদৃষ্ট আগত বিদেশ | 

শ্ীবিজ্মে অন্ধ পবীকেশ ক,লধ। 
অতি প্রতিষ্ঠিত কেহ কেহ ভাবাস্তর ॥ 

ক,লজ সাধার শ্রেষ্ট খ্যাত অষ্টকল। 
বান্ধিপা ঘটক শ্রেষ্ট দৃষ্টে মেল মুল ॥ 

বিত্রমের অষই্টঘর মুখার্জী প্রান্ত। 

কজীন আশ্রয় থা কল রক্ষ1 পায়। 

শ্রোত্রী সঙ্গে ত্রাঙ্গণের চা'রমেল স্থিতি 

গণিত ব্রাহ্মণ কলে সমাঞ্জ বসতি ॥ 

বৈদ্যের ক,লীন তথ! শ্রোত্রীয় সহিত 

চির বাসে সদ! মুখা সমাজে খণিত ॥ 

অষ্ট ঘরে শ্রেষ্ট কুল রম কাল ক্রয়ে । 

রাজপাসা সুখ্যস্থান বিদিত বিতমে ॥ 

আইকাধল নাম গ্রামে এক শাখা বায়। 

লদী আক্রমনে বাস লীত বাসিরার | 

কোটাপাড়। গ্রামে নাকিঅন্যশাখাধরে ' 

মধ্যে মধ্যে কেহ কেহু' আছে গামাস্তরে 

বললভদি খালিয়। বেড়াঁঞজ পাচচর। 
সামিলে ফরিদপুরৈ মাছে কতদ্বর ॥ 

টে হৈতে নাকি যেরে হলাশ্তি ! 

(সদিখাব বাতি এ মে পর বলত ॥ 

| বাজুদেশে ভর 

ডাটকর। 
সক বা ৯ আপি শপ ০ বগলা পন আপীল পান পি শা পি জা পদ পপ পা ৩৭০০ ক পাস বালক 

পাচ্চর ভরভাদি সঙ্গে সদ! বাস, । 

যেখানে ভরত নাকি ক নুনেতে এরকাশ ॥ 

॥ ভাঁটীতে গৈলাদি গ্রামে আছে কয় ঘর । 

বিনািক আদি নাকি তথা শ্রেভর ॥ 

পাত গঞ্জাধর লক্ষণ সম্ততি । 

আদ্য কূল শ্রেষ্ট পর ক,লাধম স্থিতি ॥ 

কংশার ও শশ্ধির উ্াপতি হতে । 

শশিধন মোজ্জল ভাবগ্রস্থ মতে ॥ 

অন্তি অনুচিত ক্রিয়া কংশারিকেপায়। 

স্বদেশ ছারিরা পরে লাখরিয় যায় ॥ 

শভুন্েতে বিশ্বনাথ ক)লত্রষ্ট হল । 

ভ্রিয়ামোগে বিদেশতে নিবাস লভিল ॥ 

হিমাণশু নির্মল কল ভগীরত ছিল । 

র্ঘনন্দলের বংশ নানত্ব পাইল ॥ 

বিনায়ক বংশ হৈল বাঠধ দোষিত্ব । 

কুল হাঁন হয়ে হল সাধ্য ভাবা শত ॥ 

হইল মূপিন ক,ল ভগ্ল গস । ্ 
তর নিপাত হয | 

কিন্ত পাপ্টা দষ্টে সদা ভাব পারচয় । 
সন্ধবস্থানে সমভাবে সদা নাহি রয় ॥. 

লক্ষণ আদিত্য জার কদ'প মহান। 

শত্রদ্থের ভ্িয়া জন্য মধ্য ঝুল স্কান ॥. 

[বনায়ক ভরত,হয় কুল হীন দোষী । 

তক্জন্ত তাহারা কিন্ত নানদেশ বাজী ॥ 

তাহাদের বংশধর কেহ যলদোছিয়ে |. 

পাণ্টশি থাকা দৃষ্টিহইলে কুলীনবলি-ারে ॥ 
আদিত্যেতে গ্লোপীনাথ কল শঞ্কোজ্জল . 

1 মধু্দনের কলে সাধো অন্জ্দঙ্গ ॥ 



বৈদাকুল বিবরণ । 
পাল 

গোবিনের কুল গেল মাসী বিয়া করি। 

প্জি অন্থুসারে নাহি বুঝি ধন্বস্তর ॥ 

বিনায়কে র্িনাঁথ 

নাগাদিতে [আধঃপাত | 

কামাভ কা্পটী বোষ, 

সাঁধাত ভাঁব গলু কর্ম দোষ ॥ 

পিত় মন্ষযু মস্ত কল শীল তালা । 

তথাপি সন্বংশ আণাতি পুজা | 

কলিসেন বংশ ধস জপ্র জন হয় । 

তন্মধে কেহ কেহ সামা ভাবে রয় ॥ 

মধাক ল বলি কেহ আছে পবিচিত । 

কবির সজ্জান কিন্তু পশ'সা রহিত ॥ 

কবি শলপানি বংশ কষ্ট ভাবাশ্িন্চ। 

সপ আজ 

স্দোথায় সেশন্পপানি মাতিক নিশ্চিত ॥ 

পুর্বজল্ কৃত পাপ করিয়া বিছা । 

অসন্ধানে যুরাগ্গি না লিখে কণ্ঠাহার ॥ 

অতীব সম্মানী লংশ নির্দোষ আচার | 

বিক্রমপুবে দেখি ভার বিশেষ বিস্তার |; 
কাচালিয়ার পোষ বলি খ্যাত পরিচয় । 

শঙ্কর অশ্ব পাস্টশ ছিপ ডাকে কয় ॥ 

কাচাদিক্া নর্দী গঞ্জে হয় পরিণত । 

কামারথাড়া স্থীক়ীভাকেবদতি লিক্পত ॥ 

কাচািয়! গ্রাষে ছিল বাবর বাহার । 

বাবু পরিচক্ষে খ্যাত রোষের বিস্তার ॥ 

বছ ক্রিক্লান্ষিত এই রোফ কল; হল+। 

ধন্মাঙগদ উয়াপি তপন, করিল | 
বিদ্যার সুপারি রোধের সন্তান |. 

সিছের সঙ্গান নহে সাধের শাধান ॥ 

চে 

স্পা শিট শীট শিপ তাত শক ২ ০পাশা পাপাপাশিপদপাশিসি পিটিশন তাপ পাস এ ৮০৮ শা ০ 
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৩ 

সপ পপ ২৯৯ টি উট স্পা ০০ কা কা পাপা 

কাচাদিয়। গ্রামবাসী রোষবংশ ধর । 

গোপাল বিশ্বাস ছিলা বন্ধ গুণধর ॥ 

হইয়, উত্পাত গ্রন্ত চৌধুরীর ভাতে | 

অভিযোগ জন্য গেল! নবানসাক্ষাতে |. 

বালকে অশেষ গ্চণ কনি দরশন 

নবাব হাদয়ে হল স্সেহ আনর্সণ ॥ 

(কিছুদিন রাখি ভারে লিগ দরবারে । 

৷ বন্দোবস্তদিল1 নাঁকি সমগ্রবিস্তমপুরে 1 

শুনিয়া চৌবুরী করি রাজদরবার। 

বাপআনি জমিদার রাখে আপনার ॥ 

চারি ভশনি জমিকরি গোপালপাইলা । 

বারুখ্যাতি ধর ভার বংশধর হৈলা ॥ 

বহুগুণ বস্ত লোক জন্মে কুলে । 

দেখিলাম কয়জন অবশেষ কলে ॥ 

মুন্সী শ্রীতগ্গাচরণ জয়ঞ্রি ভারিণী । 

গোলোকরাধানাথ খণেরোষ কুলখনী ॥। 

কার্ণ বংশ খ্বরকরে রোৌষবংশ জেোতি। 

কার্ণের সংস্পার্শে তয় রোষ কলোনি ॥ 

ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল রোষের আঙিত । 

বিগ্রকুল ঘটকেরা রোষান্ গৃহিত ॥ 

ব্রাঙ্গণ ঘটকগণ বাতিক ভ্াক্গণ। 

অপর জাতির অর্থ না করে গ্রহণ ॥ 

ইহ|উ নিয়ম বটে সর্প্যপ্র বিদিত। 

রবের অর্ণের মান্য না করে বর্জিত ॥ 

ব্রাঙ্গণ সমাজ পতি রোষ বংশধর। 

রোষের সম্তানে করে এাচ্ছণে জাদর ॥ 

তারিনী প্রাসাদ সেন রোষবংশ ধর । 

ভুলুয়াপ নায়েবিছ্ছে খা নামিধর | 



৫ ডাঁকের। 
বত তিক পাপ পাপ লা উপ পাপ পণ টাল পপ শী” পাপা সপ পপ উপ পাটি 

নোয়াখালী কমিলা তেছিলেনদেওয়ান ॥ 

কতী শ্রেষ্ঠ শ্রীগোলোকে বিশেষ সঙ্জান ॥ | 

তারিণী গোলোক ছুই অন্ডেদ অস্তব 
র্ধ্বকার্ধ্য যুক্তি মতে করে নিয়স্তব ॥ 

গোলোক দরিত্র ছিল! ভূঙ্ষাী হইল! 
নিজ্গ গুণে আত্মকুল উজ্জল করিল ॥ 

ব্র্াদি পঞ্চাস্থি ভুলা ধর্মকার্ধা কত 

গোলোক করিল বহু শাস্ত্র স্থুসংগত ॥ 

বরিশাল দিলা মধ্যে চির নিদ্রা হয়। 

ভারিণীঞ্রাসাদ মেন কাশীধামে লয় ॥ 

বিভ্তমপুর পাচ্চর পনাবঝালিকাঁতে । 

রোষের বসতি স্বান পুর্ব লিপি মতে ॥ 
পাচচর বারু বংশ ক্তরিয়ান্থিত অতি । 

স্থান ক্রিয়া দৃষ্টেনদ! লন্ধকুল খাতি ॥ 
রোষে চেধূরীর বংশ পনাবালিয়ায় । 

পুরিলা আপন গ্রাম কুলীন সংখ্যায় 
গলন্বালিয়াক় রোধ বছ ক্রিয়াবান। 

কুলীন আশ্রষ সদা! বিশেষ সন্পান্ ॥ 

লরকার লক্কর ভূ.ঞ। সেন মজুমদার 

সোঁণারক্গ নিবসতি সর্ধত্র 'গাচার ॥ 

রোষ বংশে হিদ্যাধর সোণারক্গে বাস । 

সর্ধদা কু্ধন সঙ্গে কুল কারে আশ । 

যমাকাস্ত ভীহরিকে' ঘটক ডাকৈরে। 

রোধ মধ্যে গরাগরি কিয়! দোষ্ধেরে ॥ 

কিন্ধু বহু ক্রিয়া গুণে পাইতে সন্ভাব । 

সঙ্গ ব্রতী লাভ জন্য জাতি পূর্ব ভাঁব । 
গুনিয়াছি স্যসেন সিদ্ধি লাভ করে । 

সিদ্ধি পরিচন়্ ভার কুদতোত ধরে | 

কুল স্বকুলম কত করি আছরণ। 

কুঝের উদ্যানে বু করিল! স্থাপন ॥ 

সোণারঙ্গে সুবদ্ধিত ঘত সিদ্ধকুল।। 

বিক্তমপুরে কোথাও না দেখি সযডুল ) 

ছয়গ্রাম রত্রকুল ষে কুলে জাশ্রয় | 

ধন, ধন্য কুল কীর্তি রোষ মহাশয় ॥ 
কুলপ্রী সতত কল লক্ষ্মীর কৃপায় । 

বিনয়ে প্রণত্ত হও কজদার পায়, ॥ 

কখন ন| অ!সে ষেন আত্ম অহঙ্কার । 

চক্ষু মাঁণে গুণ হয় আপনি প্রচার ॥ 

ক লাচাধ্যগণ যাচে জননীর পায় । 

বৈদ্য বন্ধন সঙ্গ! জননী কৃপায় ॥ 

হিঙ্গর চতুর্থ পুত্র বঙ্গভদ্র জানী। 

ভাগ্য প্লোষে তার কুল হইয়াছে হানি ॥ 

ছুই দোষে বলদ্র্রের দুইপারে খার । 

সমাজ বাহির আর সম্বন্ধ তত্পর ) 

1 বঙল্গভঙ্রের ছুই পু ছইগর্ত ধর । 

অনিরুদ্ধ পৃর্ণদেশে গোবিন্দ উত্তর | 
বলক্তপ্তু বংশধর শ্রাজনগর । 

জনমিল1 সব্ধটবদা কুলের ভান্কর ॥ 
বলন্ডপ্জে মঙ্জুমদ/র ভীকুষণ জীবন । 

জীরাজবল্পভ হেন ভিজ নন্দম |. 

গর্ভবতী কষবভার্্যা একনা নিত্রায়। 

শুভক্ষণে, সুপ্বপনে বিধাতা কুপায় ॥ 
দেখিঙ্গেন ধীরে আলি পুর্ণ শশধর 1. 

চুবিমল অংগ জালে উ্ণলে উদ্ধার 
স্ত্রী স্বছারে সবীগণে প্রকাশ করিজ। । 

কালে মহারাজ রাজবন্টভ জস্টিল ॥ 



ণ পরাগ চারদিক রং 

+বদ্যকূল বিবরণ। 

কতককীত্ি কত যর ঠকল! মহ্থারাঙ্গ। 
উপবীত্ক ঘুত টকল! পড়িত নাগ ॥ 

কন্যা দানে ধর্দাজদ স্থাপন করিল? । 

ভূষিদামে আত্ম বাপ সমি'ধ রাখিকা! 

ুষোগা ভাডুজ ভার রায় মৃত্যুঞ্জয় | 
চির কীর্তি সংস্বাপমে মৃড়্া করে জয় । 
লহয়োগে সমাজাধি পতিত্ব পাইল! । 

লক্ষাধিক মুল্য হেন সম্পদ কিনিল! | 
জপস] দ্বিতীয় বৈদ্য কল স্থঠাসাদ। 

ক,লশিরোমণি জর্থে লালারঃষগাসাদ.॥ 

শত শত কল ক্রিয়ান্িত ছুই ঘর। 
ন। হয়ে ক;লীন মান্য ক,লীন উপর ॥ 

যশোহরে দীন কল তি ঘরে ঘরে। 

উদ্লিখিত ছুই কুল দৌহিত্র সদা ধরে ॥ 

পর্বে কুলীন ক,ল পংক্তি যথা হর 
বহু মানে ছুই ঘর সংগৃহীত হয়| 

দেখ সব বৈদ্যগণ ক,ল কার্য ফল। 

এতমান যে কার্ষোর তাছ! কি বিফল, 

বলভঙ্জে মঞ্জুমদার আর দুই ঘর। 

আদি হতে আত্ম কূধো খ্যাত নামধর। 

বলভদ্দরে কেছ বা মধিন কুলে রক্প। 

কুপজ লাধ্যেতে কেহ মহোজ্ষল হয় ॥ 

উনা বাণীবহ কেহ কেহ রাজনগরে । 

জপশা মান্সারিজা! অধূন। গ্রামাস্তরে ॥ 
পালজ ও মজার ঘেওভোপু নগর: 

বংশন্েদে -প্রামাজয়ে দেখি ভাবান্তর ॥ 

৫ 
পা পাক পল কাজএএমপখাি 

৷ বান্ধুতে রয়েছে শষ ছুই এক খর। 
1 চিন্নিত নিবাস নাহি গুনি স্থানান্তর ॥ 

কল শেষ শিরুর্ন খুড়ৈড়াতে স্থান । 
রবিসৈন-খুল্যতাক্ক বিশেষ লঙ্গান! 
বিকর্তনে জমার্দ্ন শীতাংগুমির্শল। 
বিদ্য! থরে রায়ান খ্যাত মঙোজ্জল 8. 
জনাদন বংশীক্কের সেনহাট্টী স্থান । 

জনার্দন রামানন্দ সমতুল্য মান ॥ 

বিদ্যাধর জাত বৈদা বলভ সন্ভান। 

বাণীবহগ্রামে নাকি কারো বাঁসস্কান ॥ 

বিক্রমে ভাটীতে গৈল! আছে কতঘন্র 

বাজুস্থান নালিগ্রষমে বসতি অপর। 
বৈদ্যবল্লভের মণি সেনরাজক,মার । 
গণিতে অতুলনাম। খ্যাত গ্রফেছার ॥ 

যতনে রতন কণ্ঠছার বিনাইলা ! 

নবীন ক,লক্ঞ কল গুয়স্থানে হৈলা! ॥ 

বিক্রমে সাওগাগ্র।মে শ্বমূল সংহতি । 

বিকর্তন গৌরীনাথ করে ছিল! স্থিতি | 
জাতি মিত্র লামে গ্রন্থ করিল! রচন। 

| চিকী্ধি ধরগোরী স্থকবিরঞ্রন ॥ 
ছুর্ভাগ্য বিত্রমে হেন কল না! রহিল। 
ঢুরদৃষ্ট গৌরীনাথ বংশ হীন হৈল॥ 
বিক্রমে মগ্ুরা গ্রামে অন্য বিকর্তন। 

সরকার বুরুন বংশ করিল! স্বপন ॥ 

বাজুগেল বিকর্তন রংশ ত্রিগোচন |. 

ভাবনির্থয়েতে হল বংশজে গণন 

ভাটা. দেশে, আছ্ছে:নী/ক বলত বাঁস। ৰ গ্লানি খুক্ত গঙ্গণনন্দ কুল সেই কলে। 
পাট কিয়া দু সদা ভাবের প্ীকাশ। | ঠারাইপা কল মান মিসিয়ে অক লে ॥ 



৷ & 

জিলোচনআছেকিন! কলেক্োনস্থানে | 

দুনিন্চিত ছইবেক পান্টশী পরপনে 
লেনহথাটী পক্বস্তাঁগে কালিগ্জাকশীগ্পানি । 

মাযুদপুর ইটনাকে বাগ বিকর্তন শুনি ॥ 
ধান্দারপাড়া। বাণীবহ্ পিল ফরিদপুরে 
সিদ্ধিকাটাপনাবাইল1গৈলীপদিস্রামীস্থরে 
সযাপুরগ্রামে নাকি আছে এক দ্র । 

চিহ্নিত বসতি নহি শুনি প্যানাস্তয ॥ 

পথ উস রত 

শক্তি গো সেনবৈদ্য। 

শু গোক্রোতব শক্কি ধর উদয়ন । 
শক্তিধর ছুই পুর গুণে তুশোভন ॥ 

পুণগুরীক দণুডপাপি দুই 'সহোদর | 

দণ্ডপাশি পিতৃ শাপে সাধ্য ভাব্ধর ॥ 

পুগুরীকসেন পুন দ্ুতিসেন হয় ৷: 

ধরকন্যাঁ বিবাহেতে' কল হৈল ক্ষন | 

হুতির তনয় হল সর্কা গুণাস্িতণ' 

রাড়দেশ কাশীসেন করে অলফ্কন্ত | 

বঙ্গেতে ক.শলীসেন অতি গুণধনন। 

কুল-প্রাপ্ত হয় পরে তার বংশধর ম. 
গণসেন তেন্াইতে হিঙ্গুপয়গায 1... 
ম।ংধবসেনের হুল পৰচখুপীতে খাম 1 
কশলীর তিনগুু্র কলীন প্রধান 

কিয়াকোষেকেছ্ কেহ হয় মানমান। 

পুণ্যবস্তগণলৈন আশংল। বিস্তর । 
কনিষ্ট শ্্রীহরি বংশ অগ্রজ ভধয।। 

" দ্বাটকর। 
গা 

হীন প্রত গণসেনভেনাইতেথয়। 
কল কাঁগ্যে মন্তিভার ছিল লিরন্তুর 1 - 

ঈধরের পঞ্চ পু সর্ধ লোকৈ জ্ঞাত । 
মহাননদ বুরুনের প্রশংসা নিয়ত 
সারঙ্গাধূ হনয় এরই ভিন জন । 
পৃরাত্বর দেশে তার করিছে গমন 

স্থপপ্ডিত মহানদ পঞ্ুপু্ ভার। 

রখুপতি উ্রপতির বংশের বিষ্তা ॥ 
উ্াপতি লর়পতি পূর্বোস্তর গত । 
নৌসেনের মা কন। সর্ধ্বআ বিদিত 

রঘুপতি বংশধর চাঁরিজন হুয়। 

1 জনাদিন নিত্যানন জ্রেমে পরিচক্ন | 

ভাক্কর তৃন্রীর পুর শেষ লক্ষী পতি। 
শি শান্ত পক্ষ্াপতি ধন্ম কর্দে মতি | 

লক্ষীপতি বংশধর ব্রিলোচিন হয়). 

তিলোৌচন বংশধর মাধব নিশ্চদ় ॥। 

মাধবের ছুইগুত্র বাুদেখ জো । 

| চরিত্র রূপবস্ত পরস্বস্ক কনিউ 

বাহুনেব বংশধর গ্রসিদ্ধ ভুবল। 

গোপীনাথ কাশীনান এইছুই জন। 
তাহাদের বংশধর বাস কিত্রমপুরে । 

সঙ্ক,ল বিয়া সর্ব পরেঁকে মান্য রা 
গোপীনাখের এক পুধ বিশ্বনাথ হয় 
বিশ্বনাখের ছুই পুত্র কল গে কয় ॥ 

রামনাঞ্চরামভু সহোদিরন্থয়। ৮. 

তাহাদের বংশধবিউঅগুরে বিক্ক ্  
1 হোধরঘুনাখ বিশ্বলাথে কনা দিঞা। 

 ভুযিদানে হাতারভোগগ্রামেতেশ্থাপিলা 



বৈখ্যকূল [বিবরণ 1 

(তেবাই অঞ্চল! গণ্ত লাক্ষি এই দেশে । 

সে হইতে পর্ন বিদ্তমপুর বাসে ॥ 
ভয়াকফৈর গাউপরড়া গণের স্তুতি । 

লদী আকিমণে হৈল ছিবাল দম্পতি 

বিশ্বনাথ নিরভিলা জান্তা দপ্শি । 

গুবাদ দে প্রস্থকার বিশ্বনাথ হন? 

বহু জুপগ্ডিত্ত এই বংশে জন্যে ছিল। 

হাহাঁদের হতে বংশ খাঠতি যানছৈল 
শ্রীপতির গ্রকষ পুত্র মর্ধাদলেন লা । 
অর্ধযাফের ছইপুঙ্ধ অতি গুণ ধাষ। 
ভ্বোষ্ঠ পুর সনাতন কনিষ্ঠ বাব | 

মাধবের ছুইপুর (দায় গৌরব £ 
ঘেবকী নন্দন জআ।র”বাদব লন্দন । 

দেরঞ্িজে ভত্তি ইচ্ছ। সদা আবিঞ্চন 4 র 

দেবকী নঙগান পুর একশ্ডণ ধর । | 

গোপীবরভ নামেতে প্রখংস! বিস্তর ॥ 
ভারপুর জগদীশ যহাজ্ঞানবান | 

তর ভিলপুন্ছে পার অত্যন্ত সম্মান । 

ষ্ঠ পুত্র রাসচলা ক্ষাভরণ খ্যাতি ! 

মধমঙ্ রহুনাথ বাঁছেরকে স্থিতি 

টঙ্জাবাতী শক্তি, কুল রঘুরে আনিল! । 

পরে সন্গ গেজ তারে জানিতে পাইলা 
ববান্রেক দত্)বন্ত শক্তির দেওয়ান । 
গরু হৈতে ভিক্ষ! বাপি (ছিল! কন্যাদান 

" কর্থধাত ভূ্িলাভ ক্রুবে হৈজ ভাত্রি। 

জো বেক খেড় হব শুক ২ বাড়ী ॥ 
আহা রে ভুমির রপ্র আগে জানিতাম । 

ভবে কি ভুদিধ লব্ধ লুপ হৈ নাম 

8৭ 
আপ 

পাস উপযোগী কিছু ভুমি ধার আছে 
দাসত্ব কাহজখল হীন কে তাহার কাছে 
ক₹তী ঘহু বাহেরকফষগণ বংশে ছিল । 

ক্রিষ্কা গুণে কেহ বু সঙ্জান লরভিল ॥ 

বাছেরক বাসীগণ সত্কুল জন্মানী। 

্বশ্থান স্বাখীন মানে থরবিত জানি ॥ 

নাহি দেখি বের তুবহছ বিস্তার । 

চির বাঙুণ কুলোনতি পদে কফুলদার ॥ 

বিক্রুমপুরে কঝদুনাথ বাছেওক স্থান । 

কনিষ্ঠ পৃ্জের কিত্ত বাষনাখ নাম ॥ 
গণের কনিষ্ঠ পুত্র ছত্িবংশ লাম । 

বিদ্বাবস্ত গ্ুণবস্ত লদ1 পুশ্য কাম ॥ 

আলম্কার হারমেন ছুই পুত্র তার। 

লর্কদ] থাকেন তারাআশ্রযেতে বার 

আলসার বংশধর ভু সছোগর। 

জ্যেষ্ঠ বপিইসেন কনিষ্ঠ গ্দাধর ৪ 
গধাধর বংশধক চারিটী তনয় । 
দ্বিতীয় মুক্লারী বনষালী জে হয় ॥ 

ভূতীব্ব গজাধর চতুর্থ নারায়ণ 1 

এই চারি পুজ্জ হয় কুলের শোভন 

নারায়ণ বংশ ধর সুই মহাজন । 

পামষেন পদ্ঘপাভ অতি হালক্ষণ £ 

কামসেন বংশখর ছুইটী তনয় 1 

অগ্রজা অনস্তঙেন কনিষ্ঠ নিরন্থয় ॥ 

আলক্তসেনের পু তিন বাশ! 

অগ্রজ হাষরানব্ধ বছ গুণাশ্রদ্ঘ ॥ 

কনিষ্ঠ পরআানন্দ শি শান্তম্তি ॥ 

দদয়ানন্ডের ছক একটী সন্ভতি & 



0৮" কব | 
রি 

*। সক শর ৬৪৪ িউপম্পী ভি কিউ এ পাস পপ পাপ পাপ পপ সম শা ওসি পপ সপ এল 

্ঃধর খপৃরব তাহার তনয় ॥ | বন্ধের বিদ্যার গন্ভাঙ্ বিসান। 
: গজাধন্ বংশধর ভিন অন্ছাশয় । ূ ঘনশান কঠ্ঠাতদ তায অন্ন ॥ 

৷ কমিষ্ঠ জাসনক্ দৈধ্য বসত পতিত ॥ 1 তার জুই বংশধষ প্রাপক কিউ । 
, জা পঞ্চপুজ ছয় সর্দত্র খিঙ্গিত ( | তার বংশধর আখো হয়িন্চপ্া জোট 
শিব মহাকের বখুনাখ মানা ॥ ূ তার পুজ কৃ্কুমার স্লিভ বাদী । 

ৃ 

পজলার 

'স্বছের বং বিদ্যা গপ্য। ট্রেজবীদ অধ্যক্ষাতিলি প্রধান কেব্গাদী ৪ 
সরাদেনর দংশধয রাজারা হয় ॥ নোক়্াখলী গ্রেসরিতে খাঁজাক্চি প্রধান 

কাঙাকান বংশধর ছুই দাগ । মেই কার্যে কর্তা তিনি ছত্যান্ত সন্ধান 
অগ্রজ নকুল আতা কনিষ্ঠ গকুল ॥ সোথাবঙ্ বানদ্বান বক লোক ক্যা । 

 বিক্রুদপুত্ষে সে গকুল জাত মধ্য কুল (| সেন কাটিতে কল কার্ধ্যে মন ক্মভিযন্ত 

গকুলের ভিন পুত্র হয প্রতিতিভ ॥ পোণারঙ্গলত্কাপরোধপ্রাপকঞছে। আলে 

দ্বিষ্ীর ফালীশন্কক শেবে বুগলুখ্যাত। যোগ্য পৃ হরিপ্চত্ত জানী বহু আসে ॥ 
বলপ্র পুগ্নাতন হাবেলীভে আনে ॥ | পারস্য ভাবায় ভিলা অশেষ পণ্ডিত । 

(সে বইছ্ছে এই কুল আছেবখামানে! বজ গ্রাচীনের গুক কি অপ্মালিত ॥ 

ফুগলের বংশধর যধাপাঁড়া স্িতি ॥ বিমল চকিত্র খ্যান্তি হযিস্ঠজ্রে ছিল? 
কালীশক্কতের পু লক্ষাচন কাতী। সুষোগা অনুজগণ বংশ হীন হল ॥ 
লক্্ীচত্র বংশখর ফোর পুবেন্থান 0. তেনাই হইতে নাকি দেনছাটী আে। 

স্থান জ্িরাঅকুয়াযে পরি'চত মান । 1 আপেক্ষিক মান,গণ ফেনছাটী বাষে ॥ 
প্মীচলগ পুর লীভাক়তচন্ নাহ । বশোহরাঞ্চলে লদ! দধ্য কজ কর। 

কতা পুজ বরন গুকাঁলতি কাম & উষাপতি শক্রত্র দি সঙ্গে পরিচয় ॥ 

ইষ্ট নাষে সত্তি তার খন্ডে অবুরাগ। 1 বরকল নিক্রষ্পুরে হল ক্মাগমন | 
দককুরিত হইয়।ছে বিষয় বিযাখ॥ রস উন্মাপতি নেও বিজ্রেষে কুত্তন ॥ 

'অন্পবায় সপ্ত পুত্র জো হী অতি। ৃ যশোছন্ধে উন্বাপতি মধা ঝুল হয়৭ 

শকালী প্রসন্ন লাগ যুদ্দেকীতে দিতি & র মেনছটিগগ লঙ্গে জানত রিচ £ 

পিতা পুতে হই জন শি্ট শান্ত বটে | জিয়া /মেল মৃত আসে কুলের ভুলন।। 
উকূগ দিক্ষে দৃরি নাহি ভাঙ্োষটে। | আত্ম গংর্কা শুরু দহ কুলের ধারণা ॥ 

কূণান নমা্র বদি লাকি আগে যরে। | পরয়ানজেতে খে হান গুক্ক হঝ। 
কি ভাবে শৃঙহাত কুপ বু কিএ্রাকারে | ছিবদ প্রসীপ লেখে স্বাবের পিয়া 

সপ্ট জপ 

এসো পপ 

মিসস 



বৈদাকুল বিবরণ । 
১ আসব পপি, পা প্লাবন বঞিপ০ এপ্রিল অনরনল খা ৪৮ গরিকিসিপজনিন 

সন্প্রচিক গেরপুর কেহ ক্রিরাকরে। 

হইল আঘাত লা সাঙান্যানুয়ে। 

তেনাই তেখরগল পেনছাতী বহন) 
খালিয়া মন্তকাপুতে কাহারে প্রস্থান । 

₹ দিক কইয়া পাকে আনীত দিত 

পক্ষ“ হৈতে নক নাল ভাঁক পা । 
নধগীপ খণ্ড দেশে আছে গণ বাপ। 

সেনহাটী ছৈতে নাকি ন্যুনত প্রকাশ ॥ | 
ভাটীতে ফুল গৈলা নলডিব) আম । 

খপ জগিবংশ বাস বুদ্ধন্তঃ গ্াচার ॥ 

বেন্দার উচলী সঙ্গে জাত পরিচয়। 

বৈদ্য বল্লভাদি হৈতে ন্যুন ভাবেরয় ৪ 

গুযাপুক সেবছাটা গণ কেই যার। 

ভুঙ্গামীগণের বংশ খ্যাত লোযাগার। 

বরেজ্ছেতে গপধংশ কেহ ৫কহু যাযু। 

যেদেশে যে গেল সেই দেশেকুলপায় 

বৃরুপ বংশে মুগাঁরি বিক্রমপুর আসিল।। 

রামলাথ ছরিন।খ ছুই পুজ জনসিলা ॥ 

রামনাখের ধংশে হইল মাধব বিশ্বাস । 

জতগাও ছানিয়) করলা করগ্রামে বাস 

জাতারার বুদ্ধি দোষে বুকুণ কুলাখ্যাতি। | 
বিক্রমে কআনিল করে ৌছা? পুর্বা স্থিতি ॥ | 

বুরুণের কুল ভাতে হৈপ অই খর । 
বিজ্রসপুর ভিরস্ছানে মান্য লঘুতর ৪ 

চামঠল্দিস্ মভুমদারে ব্যাজে তয়করে। 

সুমি অর্থ বলে বলী বিনিধ গ্রকা য়ে ॥ 

রুপ লধল বা দেখিতে তীষকার | 

ক্কভী বহ'গপ তখা- গণ মঙিমান় ॥ 

1 

! 

৬৫১ 
শী পিউ 

রাজন্বতি হঞ্তকাশ ছিল খঙ্জুমদায়ে | 
তাজি 'সহস্কাগ পদা পুজ বয়গায়ে। 

কি দেখিস কি হইল ছুইচারি দিবে ।' 
কত না চলি আর এ বেশজাসে ॥ 

হাহ জিসিজাব নি আন্তুয় | 

সাধ মেল অজুযম।ও ভিয়াস্থিত খর 7. 

| কুলজ সাখ্যেয় মধ্যে সদ শ্রতিতিত্ত । 

কুলক্রী বিশিউ কুল সদ সপ্ধানিত ॥ 
| বানান গ্রাষেছে বহু বুকণ বংশধর । 

| ধনে জনে কুলকাধ্যে প্রশংসা বিতাগ ॥ 

| বিদগ্রাম সিমলিয়। কসাঙ্গি নানাগ্রামে । 
| আউটবাহী বালিগা9 গেলাকাল ক্রমে 

| মন্তুক্া কার্জিকপুর আর পায় । 

| বঙ্গভর্দ ধাঞ্ছুতে জার শেল কয় খর । 
| কুশলীর ছিতীয় পুন কিশুমহামাত। 
ভার গ্রই পু ঈছগ পরগ্রামে স্থিতি 7 

'জেন্ট গু ক্ষুপেদ লেশাস্তগ গা 

কলিষ্ আনস্তলেন কুলীন বলি খ্যাত & 
( অনস্তের চাতি পুজ মান আভিশক | 
| শিধিপত্যাদিতা বিঝুঃ উমাপতি হুয় ৪ 

নিখিপতিঞ্ এক পুত্র ব্যাস সদাশর । 

ব্যাসসেন জুই পুজে স্ব শালয় ॥ 

| জেোষ্ঠ পুত রামহসন কনিষ্ঠ পরতান্বর ॥ 

রাধসেন চারি পুর অভি পথ ॥ 

| ধর্মাজদ জ্যেষ্ঠ পু দ্বিতীয় গোবিা । 
| প্রভাকর ভৃড়ীস্েতে কহিছে খনন? 

| চতুর চতুর্থত রামের তল । 

ধন্যাক্ষন চ1? পুজ সর্শুণাশুদ ॥ 



% 

শিবামন্ম কবির পাপন তনয়। 

ফাধর অঙগজা।ননা মান্য হয় ॥ 

বিদ্যানগ রূপক্ডিভ উডুর্থ স্ভান। 

ধর্মাদক বংশে কেহ কিফিরন মান ॥ 

তৃতীয় মঙ্জলানন্দ ধরা কদ পুর। 
চত্রাচুড তার পু বিনয় চক্চিতর 8 
কায পুর হরিদেন ছি পুত রাঘব । 

রদ্ুনাধথাপ্তক বলি রঃরছে গৌরব ॥ 
রাখবেন ছুই পুত বানকাত চো । 

স্থচতুর রামদেক দ্বিতীয়ে কমি ॥ 
রামকান্তেঃ ভিন পৃত্র পামগদ্র বর। 
কমাকান্ত রঠজাগগান ক্রেমাস্থয়ে ধর ॥ 

কষাকাত্তের ভিন পুএ রপরাম ক্ঠ 
ছিভীয়ে শামরাম কষজ্পাজ কনিষ্ঠ ॥ 
সমভাত্ত দিষের বংশ এবং আলিল। 

প্রসিদ্ধ কুলের খা।তি একুল লদ্ভিলা ॥ 
নি ঘলখলে স্থান কলে হয়েছিল। 

গ্দাত্বীয় রিচ্ষেদে পুন কিচ্ছে ক হইল 8" 
কুট আ শ্রুকে হল নান? স্থানে বাদ। 
গখনে? বংশের বল নহ্ছে সুপ্রকাশ ॥ 
েছ্রাগে রোগেরকহ্ বিশ্বাতি শদ্ধাকস 
ছি মাতৃভমি কেসে বিদেশেতেষাক্স। 

কিস্ত কুজ মানে কুল বিশেষ পূজিত । 

ক্রিয়াদৃষ্টি নাহি বেদ হুয় বিবহিদ্ধিত ॥ 
কুষাছান বিজ্রুদঞ্খুক্জে উচ্ছ দানে স্থিতি | 

ছয়পুঙড তার হয অনকেতে রুতী। | 

অর্ধছোট নীলকঞ পারের ধন ॥ 

ভার একপুজ হয় জাজ ]বলোচন ॥ 

১0৫১৫ 1 

| স্কা্দীঃবের লরিগুর বি্যপুষে পয 
 ধারগ? স্দতয়চলা দ খাকিিত £ 

জেলার গাধবাসী থাকে ্নযাজি। 
| অভক্কে উক্ত কিয়) প্রসয়্ বাখানি ? 

| ক্রিয়াদোবে অগত্ের কুল হানি হঙ্গ 

স্কলীল ভুলেও সদা আছে ভিরাভব ॥ 

| গোবিন্দের কুলেকালি বাসী বিয়্। কারি 
ভবের স্ব দুর করিল খা ব্তস্তরি ঈ 

 আকেভব্ড। এতদিনে পাৰ টহল? । 

জাতিস্টেল বাডু দেশে পলাশিতেট্রলঃ 
৷ ভবের সন্তাল শাখা আছে সাক্ছুদেশে 
কুল স্থান পথিচয়ে ওখায় প্রকাশে ॥ 

 মবগ্রামগ্ণ ছৈতে নাকি ম্যান হুয়। 
শ্থানেতেন বংশভাব লন্ক পরিচর ॥ 

প্রবাদতঃ কোন শাখা গেল! স্বানাস্ধয়। 

বংশোন্ধতি কলোনতি লিলা বিস্তর ॥ 

হিজ,বংশে প্রত্রযক র পয়ঞজামে ঘর । 

ূ হিঙ্গর অস্তান মধ্যে আছে জেটতয় ৪ 

হশোহর পযচগ্রামে পাট সঙ্গ হার । 

' ক্ধ্যকাক মণি ভুল কুলে জরো তার 8 
[অকস্মাৎ চতুর্ভ ল মতেহ'জীগষন । 

হীন বৈধ্য ক্রিক! দোষে কুলের পতন ॥ 
দতূর্ত জ বংশধর নাব। স্থানে গত । 

পরিচয় হীন সাপ্য কুল নছে জাত ॥ 
শি গোত্র চতুর ক্মাউিটফাহিখানে 

| ংশ আধ আছে সন? বিদিজ্ বিজ্ষে ॥ 
ধন্দায়াদ খু তাত গীতান্থয় জ্ানী। 

1 ব্দ্যায খের়বে তিনি পর্কঞ্জেতে দানি 



ৈধাকল বিখরপ । ৯৬১ 

সিখিকাটি আংদিশ্ংন লীতান্বর কুলে । | জগলাঙের তিশ্পৃজ বংশধর বলে। 
সেনন্সিখা গান যস্ার। কেহগেকাকালে ৷ প্রাপক সাজ বংশক্ষিতি স্থলে 

বিষণ ঘষে পাণ্টীক্রুমে মগ! বস কাস। | প্রাণের তিল পুজ রামাস ভ্োষ্ঠ। 

বিচ সু কোচ ছৈল কুলের প্রকাশ ॥ | ুগলকিশোর দেন ভাঙার কলি 1 

পুরে কষ্ট উচ্চকল লম নাহি ছিল। | তৃতীক্গ রামকিস্কর স্নেহের সস্ততি ॥ 
ভাগ্যগুণে পীভান্বরে উপ্ধান হইল ॥ ভার তিন পুত্র হয় সিদ্ধিক্কাটী স্থিতি র্ 

বিজ্রনপুয়ে রাজনগরে কারো অবস্থান | অগ্রজ তারাপ্রসাদ শ্রেউ মহাগতি ) 

সোদারজে রোধ সঙ্গে কায়োবাসন্থান | দ্বিতীক্ চত্তী প্রসাদ বিশেষ সুখ্যাতি & 
কাজে পীত্ান্মর ক,ল শ্রপিদ্ধ হইল ॥ | তৃতীগ্গ হরপ্রসাদ ্থপীল গুুতি। 
জিয়া গুণে প্রলিদ্ধেতে প্রাধান্তলতিল 1 | রামকিফবের হয় তিনটা সন্তক্তি | 

পীতান্বয়ের ছুট পুপ্রু কন্দিত্ কেশব । । হরপ্রসাদের হুয় ছুইটী সম্তান। 

কেশবের ছুই পুত অত্যন্ত টাব ॥ শশীচরপ জীচণ হয়েছে আখ্মান ৪ 

কলি যু ননগন ত্ো্ট পঞ্চানন । | চক্রশশী একার্থক জগজ্জন জ্ঞাত 1 

পঞ্চানদের হই পুত্র অতি মহুজ্জন ৪8 | একশশী করে কিন্তু পৃথিবী? শোভিত 
ভীপতি চন্ছুশেধর তার বংশধর । ৰ দৌলৎখাতে ছুই শশী হইল উদয় । 

ভীপতির ছুই পু শু কলেবর ॥ ম্যানেজারিআফিসেতে কে আলোময় 
ঝামভদ্র কবির প্রথম তনয়। ৃ একশশী ম্যানেজার ছিতীয় কেরাপী ॥ 

| 
কনিষ্ রাখবসেন জালামিত হয় ॥ শশীর নামেতে তথ? হর হবায়ধ্বামি । 

বামভঞ্রের ছুই পুত্র রাজেশ জো । | সিদ্ধ সাধ্য ছই শশী হইব মিলন। 

ক্পনাযার়ণ জাত জন্জেছে কদিু ॥ সকার্ষেচ পিগু সদা আছে অনুক্ষণ ? 

 স্বখুদাথ কঠহার পাজেছোর পুত ।  । শািলা শশিকুমার দত্বংপ খ্যাত। 

শিষ্ট শাক্ক সাম/ মূর্তি ্আচাপেপবিত্র ॥ | বিদ্যাবৃদ্ধি রূপে গুণে জতি চমংকৃত ॥ 
রুনাথের ছয় পু খহছলোকে জাজ । | জৈননারে বাস্তভূমি আভি ক্রিয়াবান । 

জুচরিহ জন বান যর্াজ বিদিত।। : কলীনে আদর জন্তু পেয়েছে সর্খান & 

রামনাধ রসানাখ আর জগক্সাথ। |বক্রমপূর সামিলে বেজ গাম হয়। 
 উভিনাথ গ্োপীলাক্চ শেষ দিলনাথ | | অন্থিক? চরপসেন মহেশ তনয় ॥ 

ফাগৃবঞতি রুনাধের ছয় পুত্রহ্য়। ! বুক্ষণসেন বংশধর পরিচয় জানি 

সতী গজাধের শিখি পরিচয় । "দৌলত আফিসেতীরপ্রসংশাবাখানি 



৪ 

দুই গপী লহ তাও একতা নিব । 

চন্দ নিয়যীবলী কৈতেছে সুজন | 
উদ্িতন হাকিসান দোথিয়। সিম | 

সস্তট হইয়া দেয় গ্রাশংষা লিখন ॥ 
'ীহ/ন্বয়ের পিত।মক্ শ্রেণী চারিজান। 

নিধি পত্যংদিকয বিষণ উমাপন্ডি হন & 
খড়ের একপুহ খরাধর লাম। 

ধার ছউ পুজবিলায়ুক জর কাম।॥ 

সলনি অদন কবিরত মহঃশয় ) 

শিলনায়ক পুজ ভিনি জানিনে নিশ্চয় ॥ 

অদনের এক পু পীরীনাখ কয়। 

পৌরীলাখের তিন পুজ গ্রাতিষ্ঠিত রয় ॥ 

খ্যাত পঘবসেন ছ্বিতীকেতে বাষ। 

কুল অ্ ছুই জাত বিক্বেশেতে ধাম ॥ 

ছেোটগুজ ভবস্েন সেছের দস্ততি। 

বাক্ছুদেশে পলাশীতে ফরেছ্ছে বসতি ॥ 
'তবপুত্র চারিজন আতিশয় কৃতী ॥ 

করামান রক্ষ। জন আছে কিন্ত যতি ॥ 

গঙ্গাধর জপসেন আর নাবায়ণ। 

সদাশিব পহচারি ভবের নন্দন 

গক্তাধরের চারি পুল লিখে কষ্ঠহার । 

শ্িবদাল চজ্রচুর ভীরু আর ॥ 

কনিষ্ঠ বিশ্বনাপ অভি কপবান। 

গঙ্গাধানের চারি পুত্র হইল প্লাখ্যান ॥ 

সদশিবের পঞ্চপুজ লিখে ক ঠহ/র। 

খহঙ্টানে গগ্থিত দর্কাত প্রচার ॥ 
রদ্ছ্গেদ গোশী জগ জয়দেব জবর । 

হরিঘের ক্লুফনে সংসারের সায় ॥ 

০০ 

ভাট কার? 

লদগলিবের পঞ্চপুতে জাতিয় দ্যা । 

দেন দ্থিকে ভক্চি, মতি হস জানুক ॥ 
ক্মাছিতোর লহোদয় বিষের দয়! 
বিষ হস ধরগপ গয়াসপৃষে জা 

আদি কিছুর বাব! পৃর্ধ আতিটি 
রোও। খা পলাশী ও গাসপুরেগত ॥ 
প্রান দোষ আছে কত মলেতেতীজান। 

যেতে দেলেক্যাছেরখাডিরাধুষেমান ॥ 

বিষ কমিষ্ঠ আড় উদ্জাপাতি ছয়। 

সরসপুরে ক্রিয়া জোষেনূনা ত্বক জয় ॥ 

পূর্কাদেশ বাসী কেছ নান দেশগভ ॥ 

স্তাল তই দোষে কে কুল কয়ে হক ॥ 
উঠা পপ? লৈকঙার কুল 

দোব বিস্তর ভাগ্যের সুশ ॥ 

তিনে ঠেকি চছুড়। 
রূপাই সেল সরসপুর ॥ 

রূপ কামের কুল ফেন শরতের শপী। 

ছাই পরে ইছা কুলে কিয়াকরেমাসী ? 
ইহার অধিক ভ্বার হর কি? 

শেষে বিয়াকন্ধে মাউশার কি ॥ 

কিন্ত ফিতে দেশেতে পুনকুল পায়। 

মধাকুজ বলিগণ আছে কালিয়ার হ 

হিন্কু উসা পুতি কালেক্জাসে বিজদপুকে । 

মধ্য কুল নখে খা পরিচর ধনে ॥ 
খিক্রুযেতে দর্ঘ্াগী গগ ভুলঘাজ ॥ 
কিগিৎ খিক মান আই খে পায় ॥ 

কায়ঝিপুবাদি কৈকে দান বিদ্ু পায়! 
কিয়) জন্ত নাছ কিন গু মার্কায় / 



চরে 

ঁ 
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উাপাতি ধংশোহ ভাবি রব মাধবেরে নিয় ড/উক্ষয়েতে ক । 

শি ভাখী কবিগাজ খ্যাত কবি» | ক্রিয়া কোষে উচ্চ কল হইয়াছে কর 

কপিকাতা সহরেকে করত! পার । : বিক্রবপূব কোমর আইস্াফি প্রাজে। 

ইংরাজ সসাজে ভার বর্শের প্রভার আগত মাধবঞ্জেদ নালা স্থানে সুছে 

 বিগ্ব বিগস্তরে খত বাজ বাজেখর । শদ্ভিগোজ ছুছিবংশ কল পাড়া 

চো বধ দক্ষলেতে ন্জান বিস্তরন্জা | কেছ কে গেলানাব বভাতীদেশে বাস 

ব্যাঙিপ্রপ্ত ব্যক্তি বাক্স বিজনাঁনফটে। | বকা বিনারক লক্ষে দয তাৰ । 

'্আন্টীর্বাদ করি বলে উদ্ধাজ শঙ্কাটে ॥ ূ নে বেশে ক্মলেক ক্াান্ব লাকিন্পভাৰ 

বিজ নিকটে ধনে রোগ মুক্ত হন্।  করিবপুর বাভুমেশে জকিবংন বাস। 

আশীষ করিয়া ভাবে বাধ লিজালঘ $ | ক্ানভেছে আছে লমি লোকত পাকাশ 

দৈৰ বলে কোখ বি নাহিহ্য়নূর। : বিএ্রষপুরে জাক্কে বছু জাহ বংশ ্ছান। 

সঞ্চবে বলির! উঠে ছুর্ভাগা গুডুও ॥ পাণ্টী (*আরৃষ্টে লদ। [বদত সম্মান » 

শিজয়ের €বাগী বাদি নাহি ফিতে ঘন্ধে দাহ কান কারো ২ বভ্রমপুপ বাধ! 

বশ বুঝিতে তাজ়ে দখলে বিষ থরে & | কহার [নিজ প্রান্থে করিলা প্রকাশ । 

বিজয়ের ওতেতে আরোগ্য জভিবে। । উর্জীবাড়ী এক শাখ। খহ অর্থ ছিপ। 

জার ভুগা চিকিৎবক নঃছি তনাৰে ॥ | বহু মংনে নিজ গ্রামে কাগেরে আনিলা 

লক্ষাবিক হৃঞ্জা ব্যদ্ষে কলকাখ্য করে। ৰ অর্থ নহে ভিরস্থাবী কাশে কিনা কথে। 

পিক ল নানক অস্ত ধ্যর অকাতরে & কুটুন্ব আশ্রধে গেলা নিজ ন!ম চেক ॥& 

: বংশের খৌরৰ বৃদ্ধি করেছে দিস্তর । | শিখচজ্র পুত্র ভীজগন্চত্র নাহ । 

ক্বগোজ হধ্যেতে নাহি হেন শ্রেইউভর ৪! মঘাপাড়। খল। গছেভে আপনাত প্রা ॥ 

হিছুসেন বংশ ব্যাখা বংক্ষেপেতেহক। | উপযুক্ত লৌত্র ছৈল অন্থিকাভযখ। 
সপসপ্পথপািসপপী পর খাধবের লিখি পতিউত $ কত বিষ নাধশীল বুদ্ধি বিউপ্ছপ ॥ 

| হিন্কুর কনিষ্ঠ ভাতা মাধব নুখীয। রাড় থেশ কাশীস্থান কষ্ঠহার বলে । 

আক ত্যাগ করিপাচখুপিতেছির ॥ ভ্রমিষ্নে থে স্থান সনে আিয়াছে কাকে 

আাধদেকর বংশধক্ লালা ছাপ পদ্য । উদ্ধানে পন কায পতনে ভন্ধান। 

। লংগ্রাঙসা। বাজ দোষে কলহুল ছত॥ | এইরূপ কুলভান দেখি হহু থান ।। 

. পেখচাবী আধিক্য লান। দেশবাছি। | বিখিজিপি আনে বাহ! তাছ।ই রটনা; 

. শর্ান অঙঠেতেধান্ঠ আী।বিক্রদে আল ; দোষ গুধ যাহা হয় আদৃষ্ট ঘটনা € 



শষ ভাটুকত! 

শিক্ষা সেনা বৌলাসারপোড়াগাছ। বি ক্রুনে হস ন 
কীর্তিনালা আন্তরালে ছল ব্যন্তর্ধাম 

উিগয়ন বৎশধর তিন অহ্াধততি । ক্োটাপাহ। মারছ যুজচর ছাখাগ। € 

ক্মগ্রাচে পিয়লসেন বছশান্ে কতী 4 | বিক্রজেএচাতি গ্রাণন শিয়া ল্লিংহপাড়া ॥ 

সাঙ্গু রিস্ক ভ্রাতাহর শিমাল কষাশ্রিত। | শিল্পাল বলিতে তায়! নাছি করে ভগ | 

শিল্পালের খক্ঞাতে চলে কাধিরত ( র সভাবাশী ছিতেঙ্গিয় লিংছের ছাজয় & 

আঙ্ছ ধিঙ্কু বংশধর শিক্পাল নামে খ্যাত।| কোখাবা শিল্পাল জাছে অঙ্ক নাদকত। 

ধারক শিক্পাললেন সৃধগ্বণ জ্ঞাত | শগ্মানী শিল্পা কাছে হীণ্স বংশ ছয়! 

শোড়াগাছ। ঘাড়খগ কম্া! পরিণক্ম | | পোনাদক্ষ গ্রামে খাত গাঙে একছর 

কিঙ্ুপুত্র রাস কল! চদ্র প্রভা কয় ।। ৰ বছমানে স্থাপিলেদ কার্প বংশধব ॥ 

পিরাল নানেতে বারবংশ খ্যাতি ধরে | | কবাশী গ্রামেতে ঘর বিঝুসংস্তাপিল! । 

কুশধল হইতে শ্রেষ্ট ছল দাড়তপরে ॥ 1 ভাটীমভোগন্জাকে গ্রাফ কেছেকেছগেলা 

শিল্পাল ঈখোোতে তে পোড়াগাছা খর | কাফাইল মাঝায়নিয়া খালিয়াফরিষপৃকে 

পোখড়িক্র। প্রা বাসী খ্যাত ক্দনস্তর ॥ | পর্ণ বাজভক্ক। ভাটাদেশান্তরে ॥ 

খংখ ব্যাপ্তি শিষালের বিশেষ ন! দেখে | কাকোয়াইলপিয়াজযেনক লীন আলিল 

ক$হার নিজগ্র্থে বংশ নাহি শিখে & | নদী আক্রমনে পরে নিধখী রহিল ॥ 

শিমাল বিড়াল কাম বুরি গনি আদি ছুই মালার গ্রাসে হন্ভুষদারগণ | 

সঙ্গীনাম নাহভেদে নছে কুল বিথি প্র | বিবিধ ক,লীন বন্ছে করে খ্বনযন 11 
ভবে কিনা কোননামেহীনকুলেবেখে। | কীর্তিপাশ। ভুর্গাধাস বহু প্রতিতি। 

নাম হিশেষণে ভাব ভাকৈরেতে জিখে | ভার পুত রামকীবন লব্ধজ 1বিদগিত || 

ঢুকা পচা বিঠা কানু রয়েছে মন । | তার হইপুত্র হয় অতি ভাগারান । 
সেট বড় শিধাশাদি কয়েছে তেমন ॥ | অগ্রজ রাসগ্রোপাল ষন্টানে গুধান ॥ 

কনিষ্ঠ শির়াল খ্ধি দেখে পায় ভয় । | কনিউ রামেখর ধর্ছবকার্ধেয মতি। 

ব্যারাজ বীর ক্কার্ডি ব্যাক জগন্ময় & | চাকিটী তলর তার দরল গ্রক্কৃতি € 

ভাগ দয এপক্টবটেদেনহাটার বৈশাল! | কাশী ককথারার্ম যার বিষুধরাম | 
বিজুর মহেজ খ নানেতে উদ্জল। | চতূর্থতে বলকান সীর্তিপাশা খবাম 4 

অন্ধ প্রতিটিত বটে পোড়াগাছা। খধ।। | দ্বতীয়েতে রষ্ধযাধ গ্বাত লরাশ । 

 আকেছে এ্রতিন লা করে খপর 7 | তাহাঙ্গ হইল সাজ একটা কদছ।। 
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ক্পাজারামসেন তার শ্বেছের সম্ততি । | 

ভার ছুইপুজ হর কমতিশয় কৃতী ।। 

অবকষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র কালাচান্দ কমি । 

নবরুষ্ণের এক পুন বহু গুণ শেষ্ট।। 
হুশীল কালীক মার তাহার তনয়। 

ভার পুত্র রাজক্মার চক্রান্তেতে ক্ষয় । 

বন্ছগণ বিষদ[নে করেছে বিনাশ । 

ভাটের কিতা আছে বঙ্ষেতে প্রকাশ 

একটা তনয় তার এ্রাসন্নকুমার | 

শুপলের ঢারিপুত্র শ্বঙ্গেশে প্রচার ॥ 

ধোছিনী কামিনা আর রমণী বিনোদ 

প্রত্যেকে কুমার ঘোগ সর্বদা আমোৰ 

কর্ডিপাশ! বাবুবংশ করিল! চন্দন । 

হইল প্রশংস বংশে যশের বর্দন ॥ 

মন্তাইশসমাজ মধ্যেপোড়াগাছাথোষে 

তথাছৈভে কীর্তিপাশ। বাবুবংশ আমে ।। 

কীর্তিপাশ। বাসগ্ডার জফিদারগণ। 

বহ্ক্রিয়ারিল বলি যশুবর্ন ॥। 

বান্তুতে পাহ্ারপুর ক্যাছে কয় ঘর । 

ভাবাভাব রহিয়াছে শঙ্দেশে গো ॥ 

ক্ষেপে হইল মাত বংশ পরিচয় । 

দ্বিতীয় থণ্ডেতে হখে বিশেষ নির্ণৃ্ব ॥ 
ততটা এ০১টিজরন 

কুল বিবরণ । 
শর্রি, ধনস্তরি ছুই ক,ল তুলনায় । 
পূর্ব/পর লিপি তেদে তুল্যতা না যাত্ব। 

গাঞ্ডেয়ী তনয় ধ্স্তরি হিক্ষুলেন। 
রাঢ় ভ্যজে দেনহট্র পুর্ব আঅ।লিলেন। 

রি 

পীর পল উপ সারা আসা উর ৫ $ 

দেবক্লা। খবাছেতে বজে আগমন ॥ না 

কথহায়ে নাহি পালিগ্রছ নিক্পণ | 
তিহুঙ্গ উচলী কন্যা পাঁনিপ্রহ করে? 

নারায়ন কার্ণক্রমে আসে হশোহকে ॥ 

ছুহি পুন্্র কশলীর বংশধরগণ। 

ক্রমে কালে বদরেনে কষে জাগমন! 

কৈরে বুয়িপূয় লেন কনা! পরিণয় । 
গণ অলক্কারসেন বঙ্গে সমুদয় 
আধু রঘুপতি বংশ বঙ্গে আগষন।। 

দত্তজা পাণি শীড়ক যুপৃত্রগণ | 
হিঙ্ুপ সুপূত্র ব্যাস করি পরিপক্ল। 

সেনাটী গুপ্রের কন্যা হজে সমুদয় ॥, 

বাম ল্ভে পয়গ্রাম বংশ তার পন্ষে। 

বিনায়ক নারলিংহ কূল দ্বান করে॥। 

ছইক,লে দিল ভাগ তাহে ছুহিরকল। 

আধায়ং তেহাই ভাগ কশলীর যুল।। 

উভভ্নের বংশধর কিম্বা বিধান। 

শক্তি, গোত্র দেন বংশে দিল ক,লদান 

মাগিয়] লকল কল এ্রবাদেতে কয়। 

দানেতে পাইলে বাঁঞ্ধ্য রাজ কিন। হয় 

কি্ত স্থানভেদে ভিন্নজ্প কুল পেজ। 

প্রভাকর কলে প্রভাকত প্রভা হল।। 

হিন্বৃধন্মাঙ্জাদ আর কষ্টরাম আদি। 
কালক্রমে নানা স্থানে করিলেক স্থিতি. 

ধর্্াঙ্দ বংশ কেহ মেনহাটী বাস 
সোনার কোয়রপুষ পানক্ষে নিবাস 
ভাটাতে নলচিরাগ্রাযে রহিয়াছে কে 

চান্দ*তাপ হযয়াপুক্োগয়াছেন কেছু ॥ 



দাষোরাতে প্রভাকর আছে এফঘর। 
লভিলেক ক,লতাবে সম্মান বিস্তর 
'ন্য হিঙ্জ, সে অঞ্চকো কেহ ২ বাঝধ। 

পালটা ভাব অনুসারে কলমান পান্ছ | 

হিঙ্গ,ক লে খ্যাত নাম! শ্রীরামশক্কর । 
সাহিত্যে আদর্শস্থল বঙ্গের ভিতর ॥ 

হিঙ্গক,ল মত্ত গ্রামে রত্েছে অপর। 
ক,লোজ্জল সুহৃদ শ্ীকালীশঙ্কর || 
মন্তেমূন্দীরামকষ। খ্যাত চতুর্ত,জ। 

খকদেছে সমুদিত যেন চতুর্তজ ॥। 

একছেহে নুবিপুল বিত্ত করে ছিলা । 

কিন্তু নিজ গ্রামে নাহি ক,লীনস্থাপিল! 

পালরা গ্রামেতে গণ আছে বংশাস্তর় । 

ক.ল রদ রীননাথ অতি খ্যাতি ধ্ত। 

লক্ষণ বসতিম্থান ছোগল ডাঙ্গায়। 

নবদ্বীপ মেলে কেছ লাখড়িয়া বায় ॥ 

ফরিম্বপুর বললভর্দীতে নাকি ছুই ঘয়।২- 

হাড়পাক1 মদন কেহ বাু দেশাস্তর ॥ 

নিজ পিজ স্থান মেলে তাৰ পরিচয় । 
ক্রিয়া পালটা দৃষ্টে সদা নিশ্চিত রশ্ব 
ক্রত্ত্বের বাসস্থান জ্ঞাত কালিদ্ার়। 

৷ নিলখী মত্তক্কাপুরে কেহ পরে বায় ॥ 

বাজুদেশে আছে নাকি ছুই এক ঘর। 
ভাবাভাঁব আছে সদা শখদেশে গেখচর ॥ 
পিচ্ধকাসি ইটন1 আদি আদিত্যের বাদ 
গনি কল্প খইল.সা কোঠাতেলিবাস 

ফরিমপুর ৰাজুন্সাদি আছে.কারো স্থান 

ভাঁকৈরহ। 

সেলহা!টী, গ্রামে আছে ক্দর্পী বসতি । 

সম্পিকট স্ন্য স্থানে কাহারো বা ছিতি 

নবদ্বীপ বঙ্গমেলে কৰি কেছুঘাত্ব। 

কেহ বিক্রমপুরে কেহ বরেছে লুকাক়্। 
রবিষেন মনা রাজ চন্দন করিল । 

পরে বিজয়াধিকারী চন্দন করেছিল ॥ 

ধথস্তরি মহারাজ অশেষ বিভব । 

করিল। চন্দন শেধে শরীয়া বল্পত ॥ 

রামবলভদ্র রোষ উচলীর কুলে । 

বর্বশ্রে্ অষ্টধর ডাকৈরেতে বলে ।॥ 

কিন্তু নিম মাধবাদি বুকুণ মাহপ ত। 

বছবংশে ক্রিন্নাগুণে হল সমগতি ॥ 

রাম নিম বল ভদ্র ডাকৈরেতে ছিল।॥ 

বলভগ্ত্র ক্রিয়। গুণে ডাক উলটিল। 

এ সন্ম।ন বলভন্ব সকলে না পায় ॥, 

লোকসাধারণ নাম যোগ্েতে যোগায় 

কিন্তু রাম ক,ল সদা মুল নিরমল॥ 

ক্রিয়াতে উজ্জল ছলে সদ! সর্বোজ্জরল। 

বিদ্যাপর সুরারিজ বোনের সম্তান 1 

সিচ্ধের সমান নহে সাধ্োর প্রধান ॥ 

লিখিতহইল বিদ্যাধর বংশ খ্যাতি | 

মুর/রির বংশক্োতি লিখিব সম্প্রতি ॥ 

কাচাদিয়া পোবাশ্রিত বেহারি তপাক়্। 

বছুগ্রাম পূর্ ছিল ব্রাহ্মণ পাড়ায় ॥ 
বহু ঝুপগিত আর কুলীন প্রবীণে। 
দেব পরিপুণ যেন দেবের উদ্যানে 
প্রভ'ত হইলে কত ত্রাঙ্ধণ চলিড। 

কেছুহা অন্যান্য-স্থানে করেছে প্রস্থান | ত্রাঙ্মণ দর্ণনে দৃষ্টি স্থপবিত্র হত % 



বৈদ্যকুল বিবরণ । ও 

কু সমাঝোহ কাব্যে হলে আবাহুন।! কথা কি বলিব আর, 

হাজার. কত মিলিত ব্রাঙ্গণ ॥ কেহ বা বিলাত চলে যায় ॥ 

ধর্মের গ্রসঙ্গ কত শাস্ত্র আলাপনে |: | গলে দিব্য যজ্ঞ সুত্র, 
অজ্ঞান হুইত জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণে ॥ | দ্রিবা কান্তি জুপবিত্র, 

ব্রাহ্মণ সমাজে গুরু কলহ হইলে। শলাটে লেপিত স্ুচননন')' 

মীমাংস! করিত তার সদা পোষ কলে ॥| জ্ঞানে মুখ জেতিশ্ময়, 
বহু অর্থশালী লোক ব্রাঙ্গণেও ছিল । | দেখিতে তকতি হয়, 

' তথাপি এমান সদা ৫রাফ কলে পল ॥& | পদধূলি লয় কত জন'। 

মহারাজ বঙ্গ বৈদ্য সংস্কার কালে। | যুখে শাস্তি বিরাজিত, 

বলে পাঠাইল! ধৈরে নিতে রোষক)লে ॥| লঘু ইচ্ছা বিবর্জিত 

রাজ নগর হতে কাচাদিয়া যেতে । | গুরু ভাব সদ! প্রতিভাতি। 
সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ছিল জল প্রণালীতে ॥ | মুখে সদ হরি নাম 

অসংখ্য ব্রাঙ্ধণ জলে বসিলা তর্পনে। 1 বিরহিতগুঅন্য কাষ 

সাহসী না হল কেহ ব্রাহ্মণ লঙ্ঘণে ॥ ; দিব্য জ্যেতি খাধির মুরতি। 
ব্রাহ্মণ ঘটক বিনে ব্রান্ধণ আলয়। এ হেন ব্রাহ্মণ কত 

কখনও অন্য গৃহ দান নাহি লয়॥ সদ! হয়ে সম্মিলিত 

কিন্ত এ রোষের অর্থে করিল! সন্মান । ! দিব্য জ্ঞান আশীর্বাদ দানে । 

রোয অর্থ গ্রহণে ন1 ভাবে অপমান ॥ | উজ্জল করিতে দেশ 

কালক্রমে ফী্ডিনাশা, সদ দানে উপদেশ 
এমন সমাজ বাসা, ত্বরণ পথ দেখাত যতনে । 

শ্বকুক্ষিত বিলয় করিল । তা সে সুন্দর €দেশ' 

দিলে সর্বকুলে স্থান, ত্য্জ স্বদেশের বেশ 

করিতে ভুমি প্রদান, একেবারে ত্যঞ্জিয়ে মস্ত! 

যোগ্য লোক কাচাদির। ছিল ॥ কোন প্রাণে লোক যাক, 

কিন্ত হেন বরাজমান, বুঝিতে ন। পারি তাক, 

ক্ষরি কালে প্রত্যাখ্যান, কালের কিন। আছে মতা? 

আগমন কাষারখাড়ায় । রাঁজ তুল্য প্রাণ্ড মান, 

আরিমুষ্য কারিতার, | কৰি অতি ক্ষুদ্রজ্ঞান 

৬৭ 



০ 

৬৮৮ 

 আআনারাসে কেহ ছেড়ে ঘায়। 

কেহ নিজ বুদ্ধি গুণে, 
আত্মমেল আত্মস্থানে 
নব কান্তি রাত যোগায় । 

“আশা কুল ধনী হলে, 

গেলে ভির জাতি মেলে 

পিতৃনাম লোপ কিন হয় । 

দেশে নাম নাহি থাকে, 

বিদেশে কি চিনে তাকে 
নাম চিহ্ন সকলি বিলর়। 

দেশে উচ্ছ পদ পেলে, 

কি বিজ্ঞ তৃক্গামী হলে 

প্রভূত সন্মান কিন! হয়। 
বিনা লাতে অনাহার, 

নাষে হলে ব্যারিউার 

নাহি কি জগ্তাল তাহা হষ। 
উমাপতি কুলবত্, রি 

উদয় ৰিজয়রত 

ভাতের ক্বাজধানী মাঝে । 

কনে ক লাচাধ্যগণ, 

ক/লহিতাকাজকী মন 

যেন নাহি আত্ম দেশ তাঙ্ছে। 

সদ! প্গাত্ম ইচ্ছাধীনে, 
ধন মান ধর্ার্জলে + 

জাতি বৃদ্ধি এমন সম্পদ | 
কেন.ক্ষক্সি পরিহার, 
ছুর্দাছু জীবনভার 

দাসস্থ শুক্ঘল গড়ে পদ। 

ভডাকৈর ) 
্ এ রী 

নিলে যেই ব্যবসায়, | 
মানে রাজ! পাক্ধপায 

উপযুক্ত টৈদ্য বিচক্ষণ। 

পরিশেষ আশ। ভিন্ন, 

যেন করে, হীনগণা 

ত্ববৃত্তি না করে বিবজ্জ্বন। 

ভিষক জগতচন্ত, 

অব্যর্থ লক্ষান মন্ত্র 

বেন লাম লোপ নানি হয়। 

বিজয় জগত পুত্র, 

গন্ধি কল ক্ষদোহিত্র 
দেশ খ্যাতি চিরস্থির রয়। 

ংশ লিপি ছলে বংশগতিআলোচমে । 

ক্ষামবেন সাধুগণ ন্যাধ্যান্যায্যজঞণে । 

বাড়ে রোধ বংশ সদ! সর্বোচ্চ সম্মান! 

বিমাতার কোপে বঙ্গে হাবাইল1 সান॥ 

উচলির এক শাখা এখনো কলীন । 

ক্রিয়া দোষে অন্য শাখ! হল কলহীন।॥ 

নারসিংহু, দিবাকর উচলি আনিল।। 

পতনে ও সর্বক,ল আদরে রহিলা ॥ 

পাবন1 জিল। রাজারা বাসৈব1 পুটিয়ায় 

রহিয়াছে বোষ শুনি কোথা হৈতে যাক 

বাঁজুতে কেদ্বা মার বাসালিয়া গ্রাম। 

ঘটক কবিলন্দম বলে বুরুন বংশ ধাম! 

ইদিলপুর অভ্ভগত লক্ষ্মী দিক গ্রামে। 

গণমেন নিবসাঁত হ্ল কালক্রমে ॥ 

সমান্জে ইদিলপুর দারপুক গ্রাম। 

জমিদার যোগে হল হিস্বকুল ধাম ॥| 



: " ইবদাকুল বিবরণ । 

গোর ও প্রবর সংখ্যা । 

১। আজিরস + আঙজগিরস, বশিষ্ট, 

বার্ম্পতা-- | 
২। অনাবৃকাখ্য+ গার্গ, গৌতম, 
বশিষ্ঠ, 
৩। দ্বষ্ভকৌশিক-4কুশিক, কৌশিক 
স্বতকৌশিক 

৪। শ্বতকৌশিক +ঞুশিক, কৌশিক 

স্বতকৌশিক, বন্ধুল 
«| বাৎস্য 7 বণ, চ্যবন, ভার্গব, 
জামদগ্য, আল্লুবৎ ৮ 

৬। সাবর্ণ1+ইহার 

প্রবর -- 
ণ। 

ইক রারি সপ ৩ 

ও পাহারা ০০০ পিজতকজ খ্ঞ 

নি ০ 

ওপ্ ১] 

শপ € 

ওব্যারদি পঞ্চ 

জনি ৫ 

মৌদগশ্য +ইহার ওর্বযাি পঞ্চ 
সপ € 

সৌপায়ন+ইহার ওর্ধযাদি পঞ্চ 
- ৫ 

কৌশিক +কৌশিক, অত্র, 
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৫৬। কমি । ৫৭1 বৃদ্ধ 1. 

এই জশ গোত্রের প্রবর নানা 

স্থানে নান!কূপ শুনা যার বিধার 

সম্প্রতিক দেওয়া গেল না দ্বিভীয় 

খণ্ডে প্রকাশ করা সবাইকে 

মৌত্গল্য গোত্র চায়ুদাস। 

যৌদ গল] চাযুদার ধর্ম কর্দ্েমতি ৮ 
পুন্য কম্মে অদারত রাট়ে বঙ্গে স্থিতি ॥ 
দিবাকর অরবিন্দ যেই কুল খ্যাতি । 

পুজিয়া উচলী এনে দিলা নিবসতি ॥ 

বৈদ্যজাতি মধ্যে কুল শ্রেষ্ঠ চাহুদাস, । 

দেবের প্রধান যথা বাসব প্রকাশ ॥ 

সকল বর্ণের মধ্যে হাঙ্গণ প্রধান । 

খষি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যথ। নারদ সমান ॥. 

স্পর্শমণি স্পর্শে যথা লৌহ হ্বর্ণময় । 

 চাযুকুল স্পর্শে তথ! কুলীনত্ব হয় ॥. 

ত*ন্র (এন পুত্র হয় অতি জ্ঞানবান। 

।বদ্যাবস্ত পুন্যবস্ত অত্যন্ত সম্মান 8. 

পুরন্নস্জ দিবাকর 'আর নরদাস । 
দেব স্বিজ্জে ভড়্ি জন্য দুখ্যাতি শ্রাবনশ 
দিবাকর বংশধর অতি থচাত ছিল । 

দুর্ভিক্ষে যাইতে ও্রাণ কুল না, ছাড়িল ॥ 



 বৈদ্যবুদ্ল বিবরণ । 
রি 

১ 
ঠা 

প্রাণ যাক কচু খায় কুল নাহি ছাড়ে। 
কচুক্া লান্েতে উঠে সর্ষোকুলোপরে ॥ 
পরে ভাবীবংশধর হান কিশ্লা যুলে। 
অন্ত শাখ! হতে কিছু হীন হুন কুলে ॥ 

পুরন্দর একপুত্র নরসিংহ দাস । 

কুলকার্ষে; পদাঁরত বক্গদেশে বাপ 1 

নরসিংহ নামে লদা এই বংশ খ্যাত । 
বসিংহ নামেতে উক্জি ব্ছ সংক্ষেপত ॥ 

চায়ুবংশে নরসিংহ কুল নাম খ্যাতি । 

উচ্চকুল মধ্যে বার বিশেষ ন্ৃখ্যাতি ॥ 

নরসিংহের চারিপুত্র ধর্মে অভিলাষ । 

লারাক়ণ কার্প রাম আর নিমদাস ॥ 

নরমিংহ বংশের এই হইল চারি ধারা । 

তাদের বসতি ভুগিলহট্ট শোভলারা ॥ 

স্ামদাস পুন্াবান যায় বনবাস। 

খোরাঘাটে যেকে নিম করে কুলনাশ ॥ 

পচাসিদ্ধি নিমদাস কষ্ট হেনজানি । 

হীন বৈদ্যে বিশ্না কৈরে হল অপমানী ॥ 
উ্বিক্রমে নিমবংশ ক্ষমতা অপার। 

নবতিসংঙ্যক গ্রামে ব্যাপ্ত অধিকার ॥ 

লরিতে ভীমের সঙ্গে ভম্ম নাহি করে ।. 

উচ্চালন লভেছিল! নবাব দরবারে ॥ 

ধর্মঙগদ আনয়ন কৈল! বিভষপুর । 

কুলীন স্থাপনে লভে সম্মান প্রচুর ॥ : 
কিন্তু অর্থবোর সন্ধে কী্তিনাশ। এনলে। 

নাশিল1 বিক্রমপুর শ্বাবেধনে জনে ॥ 

রাম প্রসাদ শঙ্জারাম নিধিরাম নিষ |. 
ঘর বত নিক ছিল টাকৃটিফির ডিম ॥ 

হরিনাথের নাম আছে কগুহ!রে লিখ! 

কষ্টবৈদ্যেরবাড়ী গেলে হত নাকি গ্বেখ 

কিন্তু দিজয়রামদাস ক্তিক্বান্িত ঘর। 

আর ষত নিম দেখি সব তাঁর পর॥ 

রমাকাস্ত শ্রীহরি রোষেরবাড়ীগড়াগড়ি" 

নিমেনিমেহম্ব বতকটবাক্যেরবারাবারি 

নিমদাসের একশাখা ছিপ আকিয়াধপ 
নদীর কোপেতে গ্রাম গেল বসাতল ॥ 

অতঃপর ধাঁসিরাতে কুটুম্ব সহিতে । 

বান্তব্য করেন হ্ুখে আনন্দ মলেতে 1 

নিমবংশধর ছিল রামমনিদাস । 
ভব কন্ত। পরিণষে সন্মান প্রকাশ ॥ 

ভার তিনপুজ হয় তারা কান্ত জ্যেষ্ঠ । 

নিশিকান্ত শশীকাস্ত ত্রমেতে কনিষ্ঠ ॥ 

গণকন্ত। তারাকান্তে করে পরিণক্ধ | 

গণকন্ত। লাঁভে তার লক্ষ্মীর আতর ॥ 

ভারাকাস্তের তিনপুত্র অগ্রজ সুরেশ । 

দ্বিতীয় পরেশচন্দ্র তৃতীয় যোগেশ ॥ 
ধর্মাজদ বংশধর সোনারক্ষ বাসী । 

শরতের কন্তা আনি হয়েছেনখুসী ॥ 

পোট্ঠ পুত্র শ্ুরেশেতে সমপিত হয় । 
ংশের€গৌরৰ বৃদ্ধি করেছে নিশ্য় ॥ 

শ্রীবৈদ্য বল্পদ্ধবংশ করে কন্তা দান । 

নিজদেশে করিয়ছে সন্মান প্রধান ॥. 

ঘটকের আশীব্বাদে চিরজণথী হবে। 

কুললক্ষ্মী মান্ত জন্ত সম্মান বাড়িবে ॥ 
নারায়ণ বংশধর ছুইটা সস্ততি। 

কনিষ্ঠ ঈশান আর জ্যেষ্ঠ গ্রজাপাতি ॥ 



৭২ 

প্রঞ্ধাপতি বংশখর ভিন সদাশক্। 
"অরবিন্দ জয় প্সার বিষু মহাশয় ॥ 
অরবিন্দ কুলশ্রে্ জন্ম কুল হারা । 
ভাগ্য গুণে বিষুঃপদে কুলে জলেতারা ॥ 

'রাজাহবিনাথ রাম বিজ্ঞ কুল মণি । 
দেব দোষে দোবী রত্ব কিঞ্িন্যনগণি 
নাশকন্তা পভিঞ্ন্য জন্ঘজুল হীন । 

'অনৃষ্টে লিখিত্ত বলি ভাবেতে বিহীন ॥ 
কুলশ্রেষ্ট অরবিন্দ সর্ক থণবান । 

উদত্যারি বৎস মুরারি তিন সস্তান ॥ 

সৃসিংহ বংশের সিংহকপ দামোদক্ব । 

সেনহাটী ক,ল শ্রেষ্ট অতীব প্রথর ! 

(তিন ভ্রাতা কুলপ্রে্ঠ বৈদ্যের প্রধান । 

শবনম কার্যে সদ্ধারত অতিগুণবান । 

লমান ভাবেতে কার্প রামদাস রব ॥ 

তেটৈরাতে ঈশানদাস হীন এরভ হয়) 

কার্ণদাস বজেকরে সর্বত্র ভ্রমন । 

ঘথাকুল তথাকার্ণ জ্ঞাত সর্ধজন ॥ 

সারামণ কুলের বাড়া কাণ আধ! পায়। 

নিঘ্ কুল হুতে বিধি চলিত প্রথাক়্ ॥ 

নিশ দ্বীপে অন্ধকার যথ! দূর হয়। 

কার্পের দর্শনে তথ! কুল বৃদ্ধি হয় 

া্ণপত্র রুবিধাদ মহাজ্ঞানবান । 

বিপু, চারিজন অত্যন্ত সম্মান £ 

আাস্থাদেব কেশব প্রভাকর লঙ্ষ্মীপতি 1 

ববিবংশধরের ছিল অত্যন্ত চখ্যাতি ॥ 

কেশবাদি তিনত্রাতা উত্তর দেশেগত। 

ইটপুজ হাগুদে কুলশ্রে খ্যাত ॥ 

ডাইকর 7 

1০ সু 5 | | 

তার সিন পুষ্্ী হর অগ্রজ বামন। 
উমাপতি সোমদাস বংশের শোভদ 4 

উমাপতিষ্জাস হষ কারণ বংশধর 1, 

| তারপুত্র জনার্দীন জোর চণ্ডীবর ॥ 
ফুলশান্ত্র বিশারদ চীত্বরদাস 1 

ঘটক বিশারদ আখ্যা ভূবলে প্রফ্ষাশ ॥ 

তারপুত্ব বলভন্ত্র হুললিত রাণী । 

বিদ্যাধর তারপুত্র বিখাত সন্মানী ॥ 
তারপুন্ত অনিদ্ধন্ধ ধন ক্কার্ধেয মতি | 
তারবংশধর হয় চারিটা সম্ততি ॥ 

কষ্চানন্দ নরহরি ভূতীপ্প গোবিন্দ । 

চতুর্থ চন্দ্রশেখর কছিছে আনন্দ ॥ 

পূন্যবস্ত নরহরি খ্যাত চরাচক্। 

সর্বশান্ত্রে জঞাতজন্ত 'গ্রশংসা বিষ্তর ॥ 

পূর্ঘকালে বৈদ্যকুলে নরহুরি দাস। 

ধর্মজ্ঞ কুলজ্ঞ বিজ্ঞ ঘোষণা গ্রাকাশ॥ 

সর পণ্ডিত তিনি খ্যাত চুড়ামণি । 
ঘটক বিশারদআখা! বিখ্যাত সম্মামি ॥ 

তাঁর পুজ শিবদাস গুথম তনয় ॥ 

দিতীদ্ঘ পুত্ধের নাম শুর্য্যদাস হয় ॥ 

কনিষ্ঠ মধুসূদন স্নেহের সন্ভতি । 

তিনপুত্র সহ সুখে করেন বসতি ॥ 

তিন ত্রাতা1,বিদ্যাবন্ত কেহ কমনয। 

বৈদ্ধাকুল তত্বে তারা জ্ঞানী অতিশয় | 
কুল শা ব্যাপ্তি জন্ত বিখ্যাত ছুবন। 

বৈদাজাতি মধ্যে তারা হপ্রতিষ্ঠ হন ॥ 

শশী হুনীর্দল কুল উদন্বাপতি ছিল। 

কুল তারতম্যে ভাব নির্ণয় লিখিল.॥ 



বৈগাকুল খিষরাশ 1 খন্ড 
এপাদ শপ বৃ কী | ক জি পি পশিবীপিসিপদ ক সপ ও ও পিন পিস পা টিক এ পিক কি চা্পাশিিিপপাপিিবররীলসন | পগ জপা  পডি | পি ০০০০ 

কালে আগা ধসে কিং হিশ। । সত বা গান শে|গ্য |রঙ্ক, কিসে হঞ্স । 

বেন্দাঁ় বাস্সদেব কল শ্রেষ্ট স্কুল হল ॥ | (কিকপে হইলে ভার মঞ্চে আলোহপর 
স্ালদোষ ভাবতে হল পরিহার কঙাচষা দ্ধ লাক কি অব 

সাতাশ সমীজ মঞ্চে সর্বন্তান ভাব 1 কল বাধা লুচি কতক কত 

উতাপত্তি পু হল খানি চণ্তীবধ । । সবরণদে অত্য দি জিজঞ।সিত ২৭1 

টক তাঁতাব বংশ হেন্দামুল ঘশ 1 | ব্ঃলাঁচার্যয না করিবে সত্য বিপর্ঘযর + 

ঘটকের বংশ হবে স্থান দোষ হীন | কিন্তু রাক্ষ মানি গাখব ভবে হিপবীি! 

বিষুঃ ভিন্ন প্রন্তিশ্রত সমস্ত কগীন ॥ হইস্ছে তইলে যম দেশ বিবিধ 

॥ | 
্ 

| 
] 

নিশাজীপে 'আঅন্ধকাধ মাদুর হত । সন্ত সাগ্চ1এয়ে কল লহ যেতে কবে 1 

টক দর্নে কূল জোধিস উদয্ব 1 সলাচার্যাশৃন্তি বজেএদেশে না রৰে। 
ঘটকে বিকুজ্লাদ উল্য আদ গান | | সশপ্রতিক জন্য অস অন্য গষন 1 

লুকে যাত্িক হতে পপ আক্মোব্রস 

কলাচাস্য স্থানদোঁষ কেহ না ধিক! 

| 

কাহারে নিভ্রমে নহে হহনস্কানমান | র 

বেন্দাব ঘটক বংশ বিক্রম ভইতে । ৷ 

ভুল্য কল পমুচিত সে মান পাইতে | শর্বক)ল দভাতলে আদর কইবে ॥ 

'বিত্রমপুর বাসস্তান ঘটকের হি । ৷ জেন প্রতিজ্ঞা কর প্রতি শ্রতিদাজ | 

'মবশ্ুইি সেই ম!ম গ্রাঞুবা লিশ্চহা ॥ | ঘাভা মমুচিত ছথ কবধিব বিধান এ 

দেনশক্ক শিবের বংশ প্রতিষ্ঠিত অতি । [ তিথাস্ বলিয়া সর্ধদ কুল ধর গণ। 

রেনদা বাসুদেব কল -শ্র ভাবেস্থিতি 1 | ঘটক 'মকটে কৈলা প্রাতিজ্ঞ বন্ধন ॥ 

মনুহ্দন বংশধর জ|নী ছুই জান । | ঘটক ফিল! কাপ কেহ লা বাইৰে । 

রামকান্ত বুধাম ক,ল স্থশোঁভন ॥. 1 গলে নিশ্চন্ন তথা অপমান হবে 
বু বংশে হারিনাখ সৈদ্য ক,লরাজ । পরে সনভাদিলে রাষকাস্ত বিচক্ষণ ( 

। চন্দন ষঞ্চের চেষ্টা কৈলা মতাবজ %. | ভব পুরোহিত সঙ কিল গমন + 

সর্ধন্তান ক,পীমেধ করিল! আহ্বান ( রাকাক্িক্ঞাসিখাক,লীন্আািলক ধম । 
সাধ ভিল সর্চোপরে লন্তে উ/়শ্চান £ | সন্ধানে ঘ্ঘটক তবে কিল! সত্ব ।। 

সকল ক্ষলীদ ভাঁহে সঈবেত হল! । | এহকে কলীন ঝাল হৈল। আড়াইঘর ॥ 

ঘটক রিশার রাকান্ত জিজ্ঞাসিলা ৷ আপনি স্সাষি ও দেব আাষা অপ্ঘর | 

সর্ধনচল জ্ঠানপিপ্ধ ক মহাশক । হবে রান্দ। অন্তঃপুবে মাড় স্বালেগেলা 
হান কপ] বিষ কথ কিম উচ্চ হয ॥ এই ঘন্দর কালে ঘটক পলাইপা ॥ 



চপ 

পরিরা সহ কেপ! নৌকানারোছণ । 
ক।লীনগখের শহ ছৈল দরণম । 

আদেশের হর বৃদ্ধি পূবহিতে ছিল । 
কঙীন গণের স্থানে বিদায় লাইলা 
বগি যে দেশে তো বাজদও হবে 
নে দেশে শ্বকুলাচার্থা ধুতি না করিবে ॥ 
অতঃপর বি্রমপুরে করিজা গমন । 
কিশা| চৌধুরী কল আও্ুষ গ্রহণ ॥ 
চৌধুরী দৌহিত্রী রাষবংশের ভুহিতা। 
নিদ্দ পুর কুষ্ঃর়াষে হল সয়পিতা ॥ 
রাগপাসার রাস ছিল বহু কীর্ভিবান । 
সধগান দ্বাষতাকে করিলেন দান ॥ 
হুর্যয পুজ অভির।ম কুলের ভূষণ । 
করিল! চৌধৃরীবংশে কন্যা সমর্পন ॥ 
বিদগ্রাম স্িধালে গ্রাম এক পাইলা। 

কঃ রাষপহ তথা বাস দিক্ষপিলা ॥ 
পরে রাষ জনা ভুমি সংবক্ষণ । 
করিণ! নিকট গ্রাস বনুর গষন । 
কার্ধবংশ শিবধাস গুতিডিত অতি ? 
ব্ন্দো শিখদাস কুল শ্রেষ্ঠ ভাবে স্কিতি । 
বিজ্মে আসিয়া টা করেছে বসত্তি। 

॥ ঈত্জাসম্ রহিয়াছে তার কূলে জ্যোতি । 
ভার পুর ঢারিজন অভি পাস $ 
অগ্রজ রাসব্পভ সন্বানে প্রধান । 
দিতীয়েতে রাসকফ। অভিওণথর | 
তৃতীবেতে কালীচরণ ভু কল ধয॥ 
চতুর্থ রাষগোপাদ জানের সাগর । 

[হুতীয় চতুর্থ ভাতা বেন খামে খর । 

বামবজন্ডের ভা নর দুদের । 

গোর হছরিন!রাবণ জনম ভগদশে ॥ 

দ্বিতীযেতে রাম রাম পুন্যেস শত্দীর ! 

তৃতীয়েতে অনন্তরাম পণ্ডিত হুধীর ॥ 
রাম হাস বংশধর তিন মহাশয় । 

অগ্রজ যাধবরাদ খ্যাভ পিচ ॥ 

নবাব রবারে রাজব্ভি দকিখালে । 

জীমাধব রাম গেলা কম ্ান্বেষণে £ 

সুলিপি নিপুণ জীযাধব রান ছিলা। 

জাবিণ | মঙ্যে যাজবঙ্সভ কম্দ দিলা ॥ 

ভোখওন্ত বখোচিভ ভুমি ধিল। দান। 

জ্তিকুল বিধানে ব্দগ্রাম স্থান ॥ 

ঘটক খংশঞ্ বলি করি স্যাছর। 

নিজ বানস্কান দিল। বিজসপুেখখর £ 

ডাকলে আমিয়াবা তহশীল স্কান। 

কাধখ্$শে আনদীবন বৃদ্ধি দিলাধান 

বজ্র বংশ কন্ত। পু দদর্পিন! | 

নে অবধি বিজমপূরে বমতি শ্থাপিলা 

নারদ সধৃশ জানী হর দারানণ। 

কূল শানে বিশারদ পিতৃ জুগন্ষণ ॥ 

বিপু উদ্গরাক্ডী কাশী লস্তান। 

রিনা রাখে করে দুখি কন্যা দান 

আর চি পুজ হুর আড়ি ক্রিরবদান । 
টঙ্গিবাড়ী গ্রে হয় ছি খানস্ছাৰ ॥ 

কেহ যোপাগজ বাদী একছ শিয়া । 

অধাপাক়্। পাঞগাছি কাধ বস পার 



বৈগারল বিষরপ। 
পবা পিক 

টি গুজে রাধা? ১০ বাঁসধল + 

সাখপকাজের ছয় পৃহাদশ জি 1 * 

তীয় গাপক় দাদ মহামতি 

চতুর শিবা দিপা? বসত অতি ॥ 

নদে শাযামইলর কাতি চাক । 

খকভি্ তাঁর তুল্য নাসিক সংলাক়ে ॥ 

সর্বশেষে পুন দ্শন কুমার ॥ 

হপত ভ় কূল বলি খাত সাচার ॥ 

« গবটিক শযামসুগাক ধ্বে কশ্ছে ভি । 

ভারপুরে ভগলাদ স্বেহেব সম্ততি ॥ 

ভার পণ্ড পুহ মাধ্য ছিল চজ্মশি । 

কাঞ্চন পদৃদ্প বর্ণ বনে বাখানি | 

ভক্তিতে করেন সব সঙ্জা? পৃ কাম 

বদ্দিশত চৌরাল্ী ললে যান শ্বগর্ধাম ॥ 
কান্তণ আপের গুরু! দ্বিতীয়া ভিছ্িতে । 

স্বশিরে ধান তিনি রজনী কালেতে ॥ 
তাহার হইগ গজ আানন্চন্দ দাস | 

কারশভ বাধায় সন জন্ম পেখধ মাস ॥ 

ছাক। ভোলা মধাগত মুন্দী গঞ্জ খানা। 

ঈকিপেতে কার্ডতিনাশ। পুধবে যেখল ॥ 

সনু সদৃশ নী আছে হই ধারে ।. 
খট্টালিক! দাছি পুনী সব গ্রাস করে ॥ 

ফারিখানা বাক্জাধাড়ী ব€লোক্ষে জানে 

বিদক্জাম গুপগ্রাম তার স্সিধালে ৪ 
বিঞখপুর মধ্যে হর এই' গুই গ্রাফ) 
খিক 'ানসাতজে করে গীত কান & 

ঘটা রাংপের ছু 'বিদঞ্রান যান) 

জনমে সন্বহথান প্ীন্খাণশা ন।ধ । 

* 

বিঃহকাশি মপবাদ শা হয় জাদি। 

আদিবংশস্নাষ যেন বৃতু কালে খনি 

আ।দিবংশ নান জুতে পুপোগ সঞ্চয় । 

আনিলংশ লমগি হইষে নিপল ॥ 

ধাখন হইল ঘটে কসাসন সশম। 

শেষ কালে দৃষ্টিসম কুল গতি হব ঃ 

মরিবার ফাল হৈল নাহি কিছু বাকি 

লিখিতে খপক্জ বলি সব হবে ফাকি ॥ 

মঞঝিবা্ধ কালে গাখ) উলির। যেসন । 

আমার খটন। বটে হইল তেষন ৪ 

অভ্এব গুরুপদে এই' ভিক্ষা চাই । 

অস্তকালে নিতান্বান অধিকার পাই & 

তেরশত সাত লনের পুর্ণ ভান্রবান। 

আনন্দ করিল লোৌকেডকৈত প্রকাশ 

বিদগাও সু প্রসিদ্ধ, ঘটকের লাফে 

ঘটকের ভিন ধারা'বছে বিদগাঠষে 8 

পিভক্য মছেশচজ্ ঘটক চুডামশি ॥ 
তাদুশ কুলকচ শ্রেষ্ঠ নাহি, হেন জানি ৪. 
কুলাবঝলী নাষগ্রস্থ করিয়া! রচনা 1 

জগতে রেক্েছে জার প্রশাকা দেহণ 

ঘটক ব্রজঙ্জে হন ভার অত পুর )' 

মস জোষ্ঠ ভাত আ্রাত। আঅস্যর পবিত্র &। 

জান শীণ কুলকলী ভাগ হুত্ে দেখি । 
নষ্ীংশ দৃষ্টি ভিন্গ তার তব লিখি &। : 
কুলশান্ত বিশারদ শ্রব্রমোহল । 
তাহ! ক্ৈতে গ্রন্থ ভাব করিস গ্রচ্ছণ &. 

বম ছোট ভ্রাড় বলি বায়ের খন । 

1 ঞুললান্ে আছে তার জাহুঙগপমন॥ 



। কক 

৷ শি উবার 7 
সলাগজপস্পাদত লগ্জীনিনপৃন্পাদপপগন স্পা ছিজি ওর আপ পাশ পন কপ পি আাবাগপ বাগান উট শপ চি ০১০ 

আপিন করি জারে দৃল ক্নসবে | | ধর্কাতন়জত সঙ ভবে কপাল । 
শিক বব স্টক কুক থেক ডেকে ॥ | সুক্যাপুলা জানো কাপে সত সাজনি/ন & 
খড়ক ছাতক নাক কণের দৃগ্ধর) কলিক্লে আদশ্রিক সকখুরেরক$গ ২ 

বৈধালাতি' মগ জয় গশংনা কির 

মস খুলাভাক্ত তাল খটক চুর্াসশি। - 

কটকতন 'কার্ষেচ তমন্র উললীত বাণী & পন্ছদাস বিবরণ। 
সপন স্ব বিস্মাংদ বিখাত স্ছুকল। র মৌহগল্যঙজ পঙ্থদাস, জন্ভি প্রাজডিজ। 

ৰ 

ধার্মিক জলের ঈতখ লেকে সন্তাপ & 

তার ভূগ্য রযাছি। কিন ন?াহু একজন | জাগপুত নীল কন বাক্য লিভ & 

বত জান নিপুন প্নেন £কৌন্লে লী যেমন ূ তা দ্রহপুত্র হয় সিংহ অহীপচ্ছি। 
রক 

তকেতে গাচক্কা। ফেন বারিষইর ভেমন ৪; জোন্পুত্র নৃশিংহের বঙ্ধদেশে স্থিতি 

ধস আঅঞ্ঞবন আম জনিন? বর্ণনা] 1 কানঠ মহাপতি কাদদেশে ঘর) 

গম জানেত কাছে করুণ প্রার্থনা £ 1 তারবশধর আছে কাড়েতে বিস্তর &। 
[ 

মম খু্স পিতা ম্ কাছে বর্তধষান। ন্মসিংছের এক পু শয়দাস হয়) 
টক আলন্কডন কমীনা বনধ্যান। নয়দ[সের তিনপুহ্্র গাববেতে রয় & 

শাক্েতে অঙ্গাধ বিগযা আলাল মহতা। ৰ পরে পুভ্র প্রচকর প্রতিষ্ঠিত রয় । 

সরস্বতী পঞ্চাজিত) ফেখিকা ক্ষত 8 দ্িতান্ত ও।ঘব শেষে কাকদাস হয় & 

আআ রাজাখ ধন হত গ্রহটি যাণিক্য | বাথবের বংশধর যুনপ্থন। হয় 

ভাক সম তুলা ভাব শুমধূব ছাক্য ॥ 7 বাজ্ঞণদশে তিক্রমপুঞে করিল অন্য ॥ 
টক ধংশেতে তুগ্য নাহি ইীনিক 1 । সাহাত্য দুষ্টিতে ভার বংশ পাবচয় | 

 বেদউজ ভালও ধথ। ত্রাণ বৈদিক & | জরা কাধ্য অনুস্ারেহইবে নিয় ॥ 
আমগ্রেক্ক পিতামহ "সানা ক হাদয়ের কুলক্ষয় ইছট্রেতে পরিণন 

নাতি কি বশিতেপাদে দেলিয়ন গুণেন্ | (িঞ্মপুরে অর্থের ভোরেকুলীনবলিক যু 
আর পদ্দ্র্ণু পিষে গংশধ+গপ 1 ককদাজ বংশধ প্থানিচাত হয় ? 

নামের দেই কিষে কক ভয়ণ ৮ 1 কুলস্থান ত্যাগ মলি কুলরোয হয় ॥ 
খল [কলা এক] দাখে ন। পদ কখন । প্রভ/কর বংশো জব কাশ) হহাঃশন্ধ 

ভগ্ন বে কিছু ধন অকুলান ৮ | কুল কঠরয্যে দুষ্টিতার ফি অভিসার 3 
সগ প্রকার বকা রাজা মুখটি ূ পঞ্জেক বংধ্য লয় মরে মখ্যকবনী । 

 স্ষাকাণ কনিঝ জাত ররিবাল ঈবীক্ধ 5 1 আগেষভ নয়দ,স সব ফাসি দুশি। 

০০ স্পা পিকাশশ। পাপী | কপাপিপাতিপাশি 



ক 

বৈদ্য কুল বিবদণ। এখন 
| ১০০০১০১ ০০ পিট পু শি পপ জারপপবানজঞসপ 

স্ক্পা্স (সাজার 

কক্স গিরে ধাম শাহহাঞ্ দিন সুধাকর ডুইপুরে জুধানন্র এজ, | 

বুড়া হবে কতা দিযে ছৈমেক কুলীন | কুণজোই মুকারায় দ্বিতায়ে কমিক» 
ভুগীদস্ক্ঠা দিযে কুল্স ৪পলে ধান। 1 অড়াশ নামেছে ওগ চতা হাক । 

. কুজীনপঞ্চ ভোগ কাী দ্াযাকাধি॥ : সিজ ন নাফেছে 2)ষ বাসন্মান হয় ॥ 

তব্টকন কাকবস ক্সাডে এক দ্র বীরগুগ্তনামে অন্ধ ভিপুগেতে কাখ। 

ফেগ্ডল/ অয কাক দস হানদভাক হয় | সেনাহাটা ইটপায় ক যু আডে.কতখর 

ভাটী দেখে কাক তব সয় ॥ ভাকড়ী উপ গেল! চা সধাকরং॥ 

পাপা তাঁত ভেস্বচীগ্রামে মদনের অন্য বংশধর ॥ 

কমু, । কথহাবে নানাস্থ।নে গত নীলান্বর ॥ 

কপ গোল রায়ু মাক্ আঅতিপয়) 1 খনতদী ফত্যোবাদ পৈভাজ। আপয়) 

গন্ধ বিদ্যার অক পুরু কেছুব্আাদিকর | খাধুগুপ্ বংশধর আছে কও 8 

'ভারচারি, হি মধেব্নমাপ। গো । হটল) মঞ্চ হহরত কেহ ২ আসে । 

ব/ছষেন্ধ ছুরি ভ্রমে অনন্ত কনিষ্ঠ ॥ | নুন ভাব বহকামু,অ।ছে ভাটাদেশে ॥ 

কানঠগকালগণ নাখ্যই তালাসে) | মাইগাড়া যডরকাট সিজ। অদি, স্থানে 

€ক্ষা্খাথ/6ক কোথা ফা নাকিএভ দেশে গর্পিযাবেলস। “কাটা আছেধাযলটাসনে 

বগসলীগ চাগি পুল্র অতিসদাশয়। বেলথবক্ষামালীগতিরাজসাহা পাখনা 

আরজ খনর্পটী অপ বে খ্যাত 1য় ॥ | কাউগুপ্ত নিবসতি আছে শুনা ॥ 

অধু হাঃ মদ লাশ। দেশ গত) পাঁলং বানাগী বেজগাও মধ্যপাড1। 

কহাদেএ বঠলধব নহে পরিচিত ॥ জানাবেনকোথ হৈতেজসিলেন তা 

কা্পটা গুপগ্রেণ পুন তিন মহাশয়! সেন্হাটা সৎঞুল কায়ু আসে জপসাঞ্জ 

নুন £লাক্নাণ নবলান্র ক্রমে হয় ॥ | হন) হই৩ কেহুসাসেকামারখাড়ায় 

মগ্ডপানী হৃওাঘ্তেলোকনাখহানকুল টিভি 

[বালের আচ কাযমুরেনলাষ গনি হু ভ্রিপুরগুপ্ত । 
বয়নেন, এক পুল জগন্নাথ হয়। কাগ্ুপ থোবজ জনি শুর্ষা মাহ।য়াতি | 

দঠাথের ছু পভ কঠহ।র কয়॥ ারএক পুঞহক় ভিপুর মাছে খ্যাতি ॥ 
পেট পৃ গুখাকর খ্যাত ব্জ দ্বমে। ৰ দ্িপুপেক এক ৭৩ নম দয সর। 

কিঃ লচাখান আসছে হন লম্প্রমে ॥ তাঁর তিন পুত হয় আতঙি দধর ॥ 



পট 

. ঈসগ্রধ সাধব ওপ দিতে অহীপাতি । 
কমিক ভাস ওত গস খন শা।তি ॥ 

কপস্রীদ বাশষর ধন্টে কারে মনি । 
 কুগকাখ্যে সগাধত আদউন্সাঁহি শ্চিতি ॥ 
.খোক্ঠায চড়িয় ধাদ বিবাহ কবিতে £ 

সখী সাত বলি খযা হুইপ 'ণত্তে 7 

 কাহধেন গজ নার একক লেয়ন। 

যামের সলাত পাক্কা কবদ ॥ 

জুগধর বআগুচত কাপ হীফান। 
. প্াক্াপতি ঈীপ্বর বমযাজী আখ্যান 
কাকি ইটলার নাকি রয়েছে জিপুষ । 

ববিপাঃ আনিন্ধ স্ঠন নাছ গারদপুর 

 সবপলাঙগ হইতে গুপ্ত কুলাজিতে জায়) 
ইটন। ছুইতে কেহ ফাকাইর নিয়া ও 

তাটিতে ভ্িগুরবাস খ্যাত বাসায় , 
ব্যপার কগতি নাকি কাছে কেতবায় ৪ 

খছে নাকি রিপুগের নিবসাভিঘর ) 

দক্ষিণ বুরায় প্রা আলতীনগর হ. 
ক,লক্ সাধ্যেতে হান ক সহ)পতি 

ফপসঙ টক্ষিঝাতী বিদ্রত বসতি ॥ 

কবিক$ ভূষণে উজ্জল অঝ)প্তি ॥ 
পরে ছি্ু বিষুবংশ ধশল£জ স্থিতি ঈ 

আমকে ইদিলগুক হাউদগুর গোছে) 

সব প্রবীন স্)গতি আছে স্যবিভামে ॥ 

ৈফ্যে আদি জনিদার সাহাবাজপুর + 
উরুর বংশকান। জীবে মাদপুর ই 
আতিনীর্ধ কাজে খন যহ জিঙ্ক । 

স্কাঠকের। 

চষে কুজ বে ভিজা বশে জলা ঘণরুগণ ) 

চিনা খালে খানি ভুল করে পুযান ॥ 
হিজাদিতাযদ বিষ বদলীর কু । 

শ্হাশিল্ঞা লিলা প্রানে সম্মান বিপু ॥ 

ঢান্দ এতাপংকাগত গায়াপুর জাছে ? 
সম্কানিত খিগরংশ আছে অস্ড য। 

ফেজ কলে ভুমি বজ হইল ভার । 

কুল কার্যে ক,ল বহা হইকী আতপর )। 

চিপ, বিকর্তনদি কালীন স্মাঁপীল)) 
বুষ্চি হঙে ক লোচিত ইখযাতি লিক) 

বি উল না! বরজ। জয় । 

করিজ্ল্ ঝশ অতি দির ও 
কাবগুকে কনা বংশ জকসীখ। যার । 

সুসলসাদ জনিদার দঝো কার্শ পায ॥ 

অর্শবল ভুমিবল হল এই আ্বানে। _ 
ব্ভ দ্য ফারলে জানিক্কাপিগ। জশ্ছান্ছে 
আস্বদেংশ সর্বাশেই আদ নাছ হল 

কিন্তু পূর্ব €শ কলি জাধ-ন! রছিরা ৪ 
বাদ দুলু জিজ। পুর্ধাদেশ হুর । 
তবুগড দে স্বানে নাহি আডিবিপখ)যা। 

আচরণ যোগ্য বৈদ্য জ ভুয়া । 

নিবানে কুলীন কত্ত কুল নাহি পাক 
বাবসা 

জীপুরে মাখব বংশ । 
দুজনকে নেঃাগালী বলে ইদনিক। 
পড়া শুরধংল: খ্যাত চতুযার্দিক ৪ 
বিখিলা গেোদেপ ছকে শুর ফাগদন । 

জপল। পদাযালিকা বানর অমান | চঙ্ুদাখ মহাসকীখ ফডিক। দিশন ॥ 



ৃঁ ঠবগযকু্ শি বণ | 
কপি পিএ পিপিপি পপ 

. বিশ্ব শুব ছিপ ধর্নি আয । 
প্র্েকে বারধছীদেরী খেয়ে কষেস্িতি 

দুপুর রাঙগর সোগ কবিতা খনন ঈ 

কাবশছ জাতির সর্ষে করে নংনিশন। 

ছেখতা আাঙ্ছখ দা করিক। খ্াপন ॥ 

হখেতে বাধা করে শৃ্গ বংশগণ। 

অন্বাথেককশ্ডাবী আরে পরে আ.সে। 

কুরে হেবিক্ব! বৈধা আলে বিষ ভাসে 

বছ দয বাবস্থান হয় বিক্রজপুয়। 
ব।ধবে বিবিধ আৰ খ্যাত €কারপুর । 

শিখর শক্তি বর সর্প বিক্রিত । 
পঞ্চম পর্ধযাধে ভার বাধব কথিত ॥ 

হাঙগেধ বাবে ভার পর্যা একাদশে । 

ইন্কা পাশ হৈত্তে নাকি তৃপুবাতভেজালে 
পুর ও কাঞ্চনপূরে করির! ভালুক 

বাসদের বংশধর করিতেছে তোগ ॥ 

বাদে প্রপোজ জ্যেক্ঠ দাম বাম । 

গোদর কলিষ্ঠ ভার ঝাষ গোবিন্দ লাম 
সান পাস বংশবধ শ্রীগুর প্রলাঘ। 

মাম গোবিষ্দেতে হা হীঙেবী প্রমান ॥ 

প্ফ প্রলাদের পুর চাঁগি নগোধর॥ 

রাশৃঞ্ধ উেলনে জীগুবেতে খাও! 

'আগ্রজ চকৃসায স্িভীষ কছিনী। 

চতুর রাজকুছার কুকীহ গামিলী ॥ 

চাঞ্জি।জ। একা রেস আহুশীল স্বাতি। 

নিকাদেদে বহু লসতাবে সিভি & 

গড 
পিট 

বিশ্ব বঙ্গশি কত করিয়া খনন । 

মাবধের বংশধর গুভিষিত হন ॥ 

প্চশিংশ র্যা ভবাীক অছেশ 4 

তার লম কালী,ধাঙন গোবর বিশেজ ॥ 
দেবী প্রধানের পুক্ধ এক ঞ্খাখা। 

ছপিশ্চজ নাম ভাগ স্বদেশে প্রভার 

রসগঞ্জ টেধনে বাধ কঞ্চনপুর 
নিজছেশে কূজমানে ঘৌরব পাড় । 
যাধবহিং ধন্থস্তরি শক্তি কতিপন । 

রংশ(ব্লট ন। পাইন না হেলে নিশ্চল 

মুপটু নিপুন কার্ধে বিরিত ভাহিনী। 

বাক্জাপ্তি পক্থেরলক্ছে কার্খো হলামানী 

ঝিপুয পপ ভুর্গাঙান খ্যাত পঞিছ্ব । 
রামকুনায় নামে তার হুইল তনয় । 
তার জুট পুঅহ্হস্থদেশে প্রকাশ 

অগ্রজ পূর্ণচন্য দ্বিতীয় কৈলান॥ 

ভহাগের খুলতাত হষধু্থুদন্দ | 

সকার্যেতে ব্যাপ্ত খপ বংশধযখণ । 

কাঞ্চনপূর গ্রাসে বাস সর্কাজনে জাত! 

কুলক্তিয় গ্গন্য শাছে স্বদেশে বিখ্যাত 
ভহিষাধবের বংশ বহু প্ডী়ীনতে। 

পরিণগ্ে কার্ধয করে নিজ সমাদেতে॥ 

বাত্তিসাস্ত্ামে উচলি ॥ 
জিপুযাধিপতি' ক্বাঝে ডচলী বংশ 

চেছগ্রাষ গ্রেসনে বাতিল! গ্রামেখর ॥ 

শুক়ীি ভুবনে ভাবণ জিজ পে আক্চে নোয়াখালী ভিলা] মধ্যে স্ষেনীর দীন 

স্বয়েশে স্খ্েখসছ পাশিটিতে ফলেছে ॥ ই€লীয় বংশখয কে জমান । 



রি ৮% 
৭. সাপ পাপা কব 

“৫খন্বা ইত দত আক সী গঞ্জ 1 

'বদ্যাবস্ক পিগবস্ক পেশ পৃরিভ 

ধার ছু মা যতো এপ্স জো । 

খর খাগাঝিভ কণুযণ কমিঠ। 
বলেছি তিনপুত্ ক্ষাবট কষখ র 

সৃদ্বখের জইপুজ আন্ডি কুশেইভল | 
ককলিউ উীধশস্চত্র স্বদেশে ন্বিদিত ৭ 
স্ডার চালসিপুত হু বন ক্ওপান্িত ॥ 

স্াতিলাকাধশ গগনে গাখম তলব । 

তাহার বিতীকষ পৃ েকীতা হয় ) 

স্তার ভিন গু মধ্যে রাখ লাধ জেট । 

ধন্থতীয সাষ্ভামাদ আসযরাথ কচি» 

ক্মামনধাগেহ চাজিপুত গরেষ তাগাাক্তি । 
শান সালাোজন গর্থ কারো মতি ॥ 

মার গুছ ক্াহকালাই জদা হিপ্তকাম 

দোক্সাখাকসি ভাগ্পুজ ঈং্খানজ লাজ 

কচু কারক রাজের ক্ষেরনী। 
খ.ন অন্রাপন সদ! চুডরিজ জালি। 

সাবেক ভূ!তকার । 
বগলের খআটঞ্াীবংণের প্রধান ! 

কুলীন দেবার সুষেক সমান ॥ 
সাদ দিম হলভগ্র দাধত স্উচ্া | 

আহীপিি বুকণ কোষধঠশ উন্ভাদ জলি & 

ক্যাদিউকন্ে উফাকরে গঙ্ধতি্স। য় গণপরি 

২৫গব। অস্থান্নলি ঘি পর্সযান্ঞ্জ শনপ্ট 

'্খলাস্বন্চ খাাটির পম মার লি? 

ভাজে: 
জাকির উপরি এবি পাস পিই 

খাই ছকে সীম 

গা পাশার রান বদর পটে লিখ? 
দাখনিন্বা কখন পুরে বজষা মাধাডিস 
যার্খরিহাধ উচরী আবদশলগের গরীপাতি 
চাঙালদিক্সাকসোণাবঙ্গেবৃড়াবোধা ক্কতি 

মি 
০০০ 

আটটি বের বাঙছন 1 
সিংচ পষ্ঠ ধাঁমসেল অস্ পৃণ্ঠ নিম । 

চাতাপসু গজ লল স্ব চিল। 

বায় চত্ গরুখে মাধব বিষ্ঠা 7 

ধব কাকে উচলী বঙ্গে কিক পয়ণল € 

ফর কাপাণ্ছে সঁসলন বুক দহীপতি 

পকছাল বাজরংস রোষ 'সহাষতি রর 

উফ টিনএজ পিই 

আট ঘরের অলস্কার । 

উদ্জ্রল ক্ষণ কাতলা জন] 

শৈষ্য বাজয়ের ক্ষোটা পিসের কপালে & 

কবিকঠ ভাবতে উজ জাল । 

গণ গজ তকাতগ এত অহা & 

আগা ভারি ঘর লাচ্ছি ক্ভীরাণ ৭ 

বলত মাগন কার ছচলী খুকণ ৪ 

গাহন ভুষণে আর (এ আশিকি, । 
পরমা মেতে বমরন, আকার » 
কাজে জার ছিয়ন বেক গজ্ছাগ আখির 

উ৬লী দানা অই জিবুদখ্জে বেলার 
এইড খেল স্টিল ছুড় নুন, মার!) 

'রলখা! জোস্কা জাাক পরই নংকছি লাক্তবি সারপর আছ কত কুল দের ক114 



বৈধযুক্কুল বধ! 
17777577577 
আম যত অইগর ইয়ার পর়। 

কন এনপশীপপািসপলিজ 

বন্ছবংশ। 

কোরাপাড়ায় বাম আর ত্চন্ধলের নিম 
খ্াাদিল্তাঁন রাঁড়বেশে নাহি পাই চিল ॥ 

ভোগলখালির কাকদাস স্রচন্ধজেরদিষ 

গেক! ফেশি নাছি পা ডাকেগন্দেচিন 

বিয্বা দোষে গক্ষি মেনের গেল কুলমান 

অধ পাউডার ধন্বস্তুরি কাকের সমান ॥ 

অগা পাড়ার ধ্বস্তরি করনীর ঘর। 

কাার্তীকপুষের মজলানন্দ এট কষেব পতত 

বাষছ- পাই পাস গ্রকিঠিত অন্ত | 

বির্ুমপুরে বখুরা রায় সমাক্গপতি । 

নেআাবতিব কাঁনাইউবঙ্গাউনেল-ভলিরলাল 

ফেগুদণমারধৃধাইস্ধাইপিচাঁশ ভেনগণি 

অপ্ঠ শৃর্ধা বো জোষ্ঠা গনি বিঘা করি! 

) উট 

ছংদ মধ বক বা করে ধরফর ॥ 

রামমেন দৃতভামণি, পাড়ে বজে জয়ধ্বনি 

পচালিছি নিমদাস, জির। দোষেকুল নদ 

বলভন্ত্র মুর্তিষত্ত, বিক্রমপুরে ভাগ্যবস্ক 4 

ম/ধবের নিগ্বয়। রাদদেোযেকেলক্ষয় ॥ 

উচলীআরমহনীপভি,ক্িয়াদোদেশিমগতি 

গণের কুলে দিলে ছাঙ, উরগের কুপনাছ 

রোধ বংশে ধৃবন্ধর, সুয়ারি আরবিব্যাধর 

কষ্টগুপ্ত কাছু হবেন চর্ধি হবেন দ্বি। 

আচীন শক্চি, গ্রভাকর বাকি টরগ কি 

তুলসীঘেটে কুট্ম্হলেন্ কুলীদ্পিরোন্মবি 

লেরপুরীপম্থপ্ধী হয়ে সুখে জয়ধবনি ॥ 
বেড।নন্দক় ক্রিধ কৈরেসভাগ সলোভম 

গুদ্ধ পাধ্য নৈদা সঙ্গে তর্ক উদ্ধাগন ॥ 

কুল মেল ছাড়া ছযে পথে গভাগড়ি ॥ ূ কুল।ক নাহ মুখে আনন লম্ভাকগঞ্জা কপ 

কাটের তিভবে পাড়া সাছিয়েতে রাও কতই হবেন কুলনুদ্দরা বুদ্ধি হৈলে দক্ষ 

আঠা পোড়া টেইট্রাগুজ। শিষালের ছাল শকি,মাজে ধশ্মাঙ্গদবিনাশ্ষি মাজে দ্গাম 

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠবটেদেনহা।টীএসৈশালা জোটে গায় চাললাই কুকার বাগ লু, 

বিক্রষপুবে যছেআনাথ নামেতে উজ্দলা | পাইছি হসেস অরধিন্দ শুলে লাজ মান্তি 

জন্ধ -প্লৃতিটিভ আছে পোড়াগাছ। খর | হাহলেক্সারকাজ নিখাদ গাসজপতি 

কর হ্ঠ পিদ্বাল দেখি সকলি গিধর। 

বশজদ্র রাজ নিখ ফাধষ উচলী । 

মহীপ্ভ বুকণ কোষ ধংশ উত্তষ বলি ॥ 

বিদ্যাধর খুযাবিজ্জ রোষের সঞ্ঠান। 

সিদ্দেঃ ও নছে' লাধ্র গ্রধান 1 

রাম হধাতগ্র বোধ আর থে টচলী। 
দর্দশ্রে্ঠ টপ: ইহাদের বলি। 

নৃতন মভাঁকৈর /. 
পণপত্রেবিধি। 

সপ্তম পুরুষ জ্ঞর্ভি বরেধ দেশিয়]। 

জাতির দৌহিত্র কিনা নির্ণয়ে নিয় 

স্বৃতিমতে শুদ্ধ কিন! জানিংধ বিচাক্ধি 

এমন পাত্রীর সহ সম্বন্ধ গ্থির করি ॥ 



৫ 
রি 
4 

৮ ই, 1 

দি 
ভাঁকৈর 1 

টিনটিন িরিনি রি সিটি নানা রিড? নিন নিন ১৫ 

' পারা পিছু গোছ ভিন্ন ালমতে আলি | দিদ্ধ সাধ্য ব্যধহার নাহি দিক্টপন। 
, তবে সে সপ স্থির হইবে বাছছি ॥ 
“ প্ান্র পাত্রী ছুই পক্ষ হইলে মিলন । 
রত বলেনা দেনা স্থির জনা ঘটকটুঁকথন 1 

. ছই পক্ষ ভুল তন্ব]বিচার ক্ষরিয়া। 

। মন্থর দেখিগুণস্বানাদি দেখিয়া ॥ 

' মিরপক্ষ ভাবে বদি ঘটফেতে কয়। 

, অম্বন্থ বুঝিকনা পণপঞ্জ লিখতে ভয় । 

পণবিধি । 

বার তশ্ক! ছয় বটে এক কন্যা পপ। 

, এক দ্ধনা। পন হর হাসলে লিখন? 

ভিন কাদা! পণ আসছে উদ্ঘ' সংখা বিথি 

. ইহাই নিয়ম বটে বনু কালাবধি 
পিদ্ধ সাধো পণেরবিধিনাহ্ছি ধরা গার 
লাগ পপ ভাবভাব বুঝে কবে কথ।। 

গগুন্ধ কন্য। উপলক্ষে কি! যনন । 

ধনের দ্দাকাজাণ করে তি যুঢ়জন ॥ 

টুল পখ ভিন্ন যদি আর্থ লোভ হয়। 

মাংন বিক্রি ফল তায় জন্মিবে নিশরুয় ॥ 

কুলপণ কুলবিি নিয়মে লইবে 1 

তাক্াথিক আর্থ লাভে বিক্রিফ্ষল হবে ॥ 

* পুত কন্যা ছায়া! করে আরে গাহণ | 

ছাড়ি ডোষ ভুল বগ। ছার নম্বল ॥ 
গারালাারচওরাই রানা ঠ 

ব্যবহার বিধি | 
গণের ধঘশমভ[গ হয়$ব্যনহ!র | 

ঘটক করেন হৃহ। কিক নিচাখ ॥ 

কৃলের সস্তেষ মন্চে দিবে সর্বাক্ষণ ॥ 
উরি এ জী & 

দক্ষিণা বিধি ও কুলভাবধ | 
বলের দক্ষিণা শার্সে আশি গ্ঞ্ঝি সোনা 

মাধ্য হজে দিবে তাহা অমাখোতেমধন। 

অসুত দক্ষিণাদিবে শাস্ে আছে 'বিধি। 

দক্ষিণা দেওয়ার প্রথা আছে নিরবাি & 

কন্যা। দন মহাদান সন্দখাঞ্জে কছ। 

কন্যাদান তুশ্যফল কিন্তুতেই ময় ॥ 

কন্যার্দানে বর সদ! বিণ ভুলা ছুল। 

তাহাকে সঙ্কোয দাখা ঘটক বচন । 

পরই কারণে বব দক্ষিণাধিক্কাতী। 

এক তঙ্কা ন্যন সংখ্যা নিম্মম তাহ? 7 
উদ্দ সংগ্যা যাহা দিবেভাতে নাহিমোষ 

কুল অন্ভুসাবে সদা করিষেক মাঘ ॥ 

দক্ষিণ! ভ্রিবিধরূপ পুর্ব লিন পণ 

বরের দক্ষিণ! দিবে ক্ষন] পক্ষগ্রণ | 

দানের দক্ষিণা দিবে দান দাতাজন ॥ 

ভাছার লত্যের ত্বাগী পুঝোহিতগণ । 

গোত্রস্তি দক্ষিণা দিবে বর পক্ষ হৈতে 

তাহার পত্র -ভাগ পাবে পুরোহিতে 

দ।নের দক্ষিণাসংখ্যা নাঞি শিরিপগ। 

শ্েচ্ছাতে দক্িপ। দিবে শাকের কখন ৫ 

কুঝিন বন্ত। গোতরাস্তরেছি সণ দক্ষিপা, 
'লেরমাহাত্ময আর ছিপ যোছানা। ॥. 
স্কুলীন প্রলিষ্ধান্তানে পাইবে বন্যা 1. 
'অকুলীন স্থান ছৈলে লাছি ছেল মান, 



ৈদাকুল বিবরণ । 
এনা সপ ৯৮৮০০০৮  পিস্কি আপস উকি এত 

বপন 

উঠ পড়] পড়া বোদায় কুল । 

'যগ খাকে স্মাঙ্গি মুল | 

গ্লছিত্রিপূর বিনাক চা । 

শিয়াল পন্থ গধি কাঁউী। 

বংজ গাতিঠিত সা এই 'অটকুল। 

স্মান ক্রিয়। ভবে রক্ষণ বুদ্ধি বা নিস্কুল 

শী দর জীবৎসাদি। খ্যাত ছুহিনামে । 

বিনাকবিমপ,)নরপিংহচাটি,খ্যাতবজভাম 

যঙ্োছ্জশ সদা এই তিন কুলে রয় । 

আদি হতে সমশ্রেণী সঙ্গ পরিচয় ॥ 

ক্রিয়া ভেদে আছে কিছু উতর বিশেষ 

সপকজা সসভুঁল শুনি সবিশের ॥ 

ধার] প্রকরণব্সাদি নাম অতঃপবে। 

গৃহীত হঈল রুমে পঞ্জী অনুসারে ॥ 

কিন্ত্বু পল্লী পুর্স্ে শাঁবা শ্মানাস্তরে গেল 

কিন্বা পঞ্তী ন্ুপচার ধথায় নাহল ॥ 

পুর বংদনাম তথ! রহিল পচ'ব । 

বংশ গিপি অনির্ণগ্জে মানে পরিহাৰ ॥ 

'মরসিং হিনাক্ হুহিমামে পরিচষ | 

আদি হতে বাস মেলেবংশ খ্যাতিবয় ॥ 

পে বংশের ধাব। লিগ্সি পজীতে লা হল 

একধংশ নামে খ্যান্তি সর্ধা রহিল ॥ 

তপাপিও ভাব ছেটে কোন ২ প্থানে। 

বিশেষ বংশের নাম হাস দে গুণে ॥ 

সাখগ্াবাজী পণ্ডপতি শ্রিখীদের কলে 
ছুট বিশেষ লাম হল ভাটা স্থলে ॥ 

আঠাপোড়া টেইট্রাগু! আদিন্ণম ভেদ নরসিং 

শিপপালেতে নানা হানে ছিপিক প্রত 

৮১ 
০০০০০

 

বহাত্রত চিন্তামণি ভাটাগেশে গুনি। 

লিখিব কলের তত্ব সন্ধানেতে জানি । 

জগদীশ পপ নাম আছে ভ টীদেশে | 

খাত নাম ক,লতত্ব লিখাযাবে শেষ ॥ 

গুপ্ত বংশেনান। নাম আছেনান! শ্বানে। 

আদহ্বামিঝ] বটবপোভা প্রধাদ গঠনে 

বিদেশী বাগলি না ধনুয়াপি প্জার। 

ভাবভেদে নান স্থানেরয়েছে গাঠাক ॥ 

ফোনকোন বংশপুন বজ্জি তাদিষোগে 

চিরনাম ধাকসী হয়ে রহিল বিয়োগে & 

কিন্তু ধারা নাম যার পঞ্জীতে না ছয় । 

মুলবংশ নাম তার লোপ নাহি হুখ॥ 

এইবাশে ব5বংশ নানা স্থানে গত। 

আদষংশ নামে সঙ্গ আছে পরিচিত ॥ 

বিপক্ষ কল্পনা মূলে ক্ষারো পরিছণর। 

মুল ভাল বংশ কিন্ভনাম হুল আর। 

নরূসিং বিনাক্ ছহিক্ষাছে নান। শ্মলে 

অন্ত বিনাধক আছে ববিসেন কংলে। 

ব'ঠধি ভ্রিয়াস দোষে হারাইল। কল! 

বিভিষ্ন হলেও লদ। এক আদি মুল 

বিন।ক্ নামেতে বংশ কোইলীপাভায় 

ঘণ্ডরকটীখৈলসাকে$ কানসীবাষগ্ায় 

কোন বিনায়ক এর আছে কোল শ্ছন্নে 

লিখিত হইবে পরে ক্রেহশহ সন্ধানে ॥ 

বিনাক নামেতে বংশ বিক্রমগুরে বান 

ছে কোৌনফোঁনৰংশ লিপিতে প্রাশ 

দাগের বাদ কোটালী পায় 

মাহলাডা £প্ী নলচিগা বিউনান॥ 



৮৪ 

বাস খলিলাংকাটা রঙগজাতী গান ( 

বেলনাশান লিন্িকাটী বহু বিস্তার ॥ 
বিনাক্্ শন্ধনিং দুহি হীন কাট আছি 

পদ্রস্পর নাকি প্রায় তুল্য নিরবধি ॥ 

ক্ষাল বৈগন যেলেবারা পুর্ব এসেছিল 

ব্যবসাছি' হেতু মুলে শত স্থান মিল 1 

বংশ তেকা। অগ্রসারে হল স্বাঁন ভাষ। 

মৃখ্য (মল সন্ষিকটে ক;লের অভাব | 

বহমানে সঙ্ধানীত কলীন যাহারা | 

কলোডিত বসমান্ লর্ভিলেন ভাও1॥ 

ক.লীন" মংশ্রাবে পুল দৌলিকের কল 
ক মেল মধ্যে মাস ভিলা বিপুল ॥ 

হীপক্রিযে বছক্রিয়ে ঘে কঙ্ে সমান । 

মুর্খ দে লীন শী চুত্য হয মান ॥ 
বিধ্যাথন মান জন্য শুতেজ শাসন । 

কিহানে বিরুদ্ধ শোতে নিত্য গ্দ।ভ্রঘণ 

ফলন ক,টুণ্ব পৃষ্ট যে মৌলিক নয় ॥ 
প্রতি ধোগী মেলে তার ক,ল খর্ববহর 

হুছি কে প্রন্ভাকত্ বিনাকৃ বিবর্তন । 

মঙ্সিংছে খরবিন্দ অতি আুশেবভম ॥ 

সেনছাটী এ।গে ৫৬ আরবিন্। সান । 

পাণ্টাছুই গোজঘোগে সর্ধ্বোজ্জ সাল । 

হিঙ্্থান পরগ্র/ম খুঁকেড়া বিকর্তন। 
খাদি হতে অঙ্ঈ কল পাপ্টীঘর ছন ॥ 
ছ্ারবিদ্দবিকর্কনে আভাকতক্জার লক্ষণে 

'ানগিত্য আর নিষুপদে কন্যরওনন্ম জে 
গীতা ন্যয় অইকুল তুগায নাছি ছিলা 1 

বিঝু ঈহবোগে নার্খি উত্থিত ইল ॥ 

ভাটকর। 

পতিত উত্ধানে হল এত ঝলবান। 

বাখানি সমন্ধে ত|রে অভি তি সাল, 

নিজ বলে নিজ বৃতি অনেকের হয়| 

কুলসক বুদ্ধি লাভ মতি গুপোদন্ব ॥ 

উঠ! পড়! বৈদেটর কুল যেই কথা ছিলে 

ধন্তা পীতাস্বর ভার আদর্শ স্থাপিল ॥ 

ন্বপর্যযায়ে বক ক্রিয়া যিনি আই মেলে 

২সিদ্ধ বলের মঙ্যোবাখানিসে কক 

কিন্ত হেন ক্রিরা আছেকভু না ক্সিবে 

এক ক্রিয়। দোষে সব্ব ছুণ হারাইবে &। 

পালটী যোগেরহিয়াছেপ্রকতি না হত 

অনিন্দিত নিক্রক্রিয় গ্রাসিদ্ধ সে খ্যাত 

বীন্তি মত ক্রিয়। পণ ন্রিত্যদিতে হয় । 

মহোজ্জল ভাব ক)লে কিসেভার রয় 

নিয় ক্রিয়া জন্য পণ ক্রিল্মা পণ ধরে । 

কল ভেদে অন্য পণ জি কন্সারহারে ॥ 

| ম্বপর্যযায়ে বহু ক্রিষ! মধ্য কজে সাদ । 

বিসিদ্ধ কলের মধ্যে ভাহাখ সন্মান ॥ 

পান্টীয়োগে জাছে নছে প্রক্কতিবর্জিক্ 

প্রায় কিয়াপণদ'ত। নিস্ব ক্রিয়াহিত ॥ 

বহুকাল এই ভাব যে করে পোষণ। 

বিসিদ্ধ হইতে হ্য় সতসিদ্ধ লক্ষণ ॥ 
কুন হইতে বার হোত হয়। 

সৎমিদ্ধ ক,লজ শ্রেষ্ঠ গপ্যে পারিচক ॥ 

স্থসিক্ধি'সিদ্ধাদি স্ফির মিম ক,ল হয় ৮ 

গুদ, বিরামাভাবে বংশে নির্ণয় |। 

বহুকাল সাধ্য যোগেসাধ্য পাগটাচুল। 

পরেনিঞ্জ মেলছেড়ে উর্দে না উঠিল ।। 
ন্ 



বৈল্যকুল বিবরণ । 

ক/লজা সাধ্যের শ্রেষ্ঠ হেম ক্বষ্টকল । 

প্রসিদ্ধ (ঞাত্রীয় গপো হল ছুঢ় মূল । 

রিক্ত ক।লীন মধ্যে গে যত নুন । 

ক্রিয়াভাদ দৃষ্টে দি সমুজ্জল হন | 
প্রাচীন ভূল্যতঃ আযেঠতিকি ধিৎঅধিক 

কিন্তু মুল গ্রকহিতে না হুল অধিক ॥ 

উচ্চ মধ্য নিয় কল [বক্রমেতে ঘত। 

ভাব তাবরতমা তার লিখিব বা! কত ॥ 

টদ্যবলতেক কেট নিমের কপালে । 

উজ্জল কারণ কুণুল রামকর্ণ মুলে ॥ 

গণ গন্ঘমাতিজানে বোষ মহামতি । 

কবি কথ ভুষণে উজ্জল মহীপতি ॥ 

আল যে ষে কল্প ক্রষে বিক্রমেক্সদিল 

কন্তানিতে নিত্য যারে ভুল্যভাবেনিল 

€সই কল সঙ্গেতার পালটা ভাবহুয়। 

প্রকভিচ্তে বহুগুণে উদ্ধ গতি হুক ॥ 

ঘটক কাণের বংল গ্রামের কগুল। 

স্বানদোখ ভন পর্ব স্বানে লমুজ্জল॥ 

লিশাদীপ ভু লদাআমারের জ্জোরতি 

ভাবনির্ণঘ্রেতে হল ভাবের সঙ্গতি ॥ 

যাক ক্ষিছু পিঝিলাম ভাব গ্রন্থ ভাবে 

ক্ষমিবেন বিরেক্ধন ফ্লাঘ। লাছি ভেবে 

কাণে জুপগ্ডিত শির মহ্থোজ্জল ছিল 

বিভ্রমে আলিয়া কেন ভাবাত্তর ছল | 

কা ভাব ধন্য ব্যস্ত নাছি ছিল'কলা। 
তাক স্ুঝি ভাব হালী ছয়ে উচ্চ মুল ।। 
ভথখি '৯ শ্রেষ্ট ভাব গাষবাদি হতে। 

বড়ধাস ছে।ট দ্াপ হাতার ততোগেতে 

রি 

৮৫ 

শিবদায় বেকীয়াবামে বিক্রমেতেখ্যাভ 

শিব্দ।স প্িত ছিল! অতিক্রান্ত 

ত্রিপূরাদি কারে ২স্ষিব নিয় কল। 

নয়াদ কেহর1 কালে হারাইল। মুল 1 

ধা কিছু লিখিলাম স্থান ভাব মুলে । 

শোধিবেন সাধুজন বদি থাকি তূলে।। 

রঢ় দেশে সেমহ্ট্র নার্ৃহ ধরেক লো। 

বঙ্গে মহোজ্জল কল যশোহগাধুলো |! 

গু দাস নয় নামে সদা পরিছ্িত। 

আর চারি মুল নামেআছেব্সবস্মিত 1 

+ঃশ ধারাভেদে যাও ভাবভেদ নাই । 

সবিশেষ নাম ভেদ দেখিতে ন। পাই 

গুপ্ত বংশে কাউ গুপ্ত জ্রিপুবাদি আত 

ংশ ভান ভেদ নাহি বিশেষ বিজ্ঞ্র, 

ভ্রিপুরেতে মহীপতি অশ্বগুণ্ড আর"! 

এই দই নাম'ভেদ হয়েছে প্রচার ||" 

ধারা ভেছে যাহাদের বছ ভাব ভেক। 

ধার] ভেপ্রে আছে বছু লামের প্রতি 

দাস বৈদ্য মৌ গুল্যাগোন্ ॥ 
১ চাউদা তস্য ভিনপুক্ঞ * 

গুপ্নাকক, দিহাকত, নকদাল উদ্জ ইনৎ 

পুর্ন তলা পুত ওনং অঞক্চলিঃছ 

তলা চারি ৪নং নাপাক, কাপ, 

রাম) শিমদানল দ্িক্ক ৪$লং ঝারাস্কণ তল 

ছুই পুত্রথনং প্রজাপতি গ ঈশান 

উক্ত €নং প্রজবপুতি্ তিম পুত্র জন্ম 

অরবিন্দ, য়দাল, বিষ্ুদান। 



৮৬ 
শপ | গণ লগ অপ উবাপপাক পর ৯ম জাল 

উদ নং কার্ণদাস তসা পুন! 

নং ররিদ্দাপ ভগ চাপ্সিপৃত্র। নং 

বাজুদহ, কর, গ্রভাকর লর্খাপতি 

উতভা ৬নং বাছবেব তস্য তিদপুর 

*নহ বামন, উদ্ধাপতি, €লামদাল উক্ত 

খ্নাং উমাপতির ছুই পুত্র। 

চণ্ডীব্দাস ঘটক বিশায়দ ও জনাদ্দন 

উক্ত নং উত্তীবরদাপ তপাপুন। 

৯ন” বলনভদ্র তস্যপরত্র ১৭নং বিদ্যাধল 

ফগাপুর ১১৭ খআনিরক্ধ দ্য চাখি 

৮নং 

পুদ্ধ ১২নং কৃঞ্চানন্দ, নহুরি, গোবি”? 

চন্দ শাখর, উত্চ _১২নং নবি তলা 

তিনপূন্ধ ১৬নং শিবদাস ও হুর্ষযাদাস 

ও মধুন্ঘধনদাম । 

উত্ত ১৬নং শিবদাস তগ্য চাবিপুতে 

৯৪ন* ঝামবলভ ও রামকুঞ্জ ও কালী 

চরণ গু রাঁমগোপাল তক্ত '১৪কং 

গন তলা চাঁরিপুজ ১৫নং হবি 

মাবায়ণ ও রামনাম ও আনজ্রাম ও 

ক্দ্ররাম উত্ত। ১৫৭২ হরিনারারণের 

ভিলপুজ্র ৮৬নং কামশক্ষক ও রামমোহন 

€ রামধন উদ্ধত ১৬দহ ম্ামপন্ধর ভঙস)ট 

১০ পুত্র ১৭বং রামকিহ্কজ। ও কীর্ভিচজ্ 

ও প্রাপকৃক ও শিবচত্র ও রামগতি ও 

আাঘবেজজ ও পৌপীচত্র ও রামজনার 

হ্যামনুলার ও সন্ভুপাথ তল্য ছুইপৃতর 
১৮নং টশবচত ও জয়চজ্দ তল্য তিন 

পুজ ১৯নং গিবব+চন্র লবভিপুটী গু 

ড।তৈয়। 
ষ্ঠ 

পপ পদ নিস | ভিসন ০৭ কল পাপী সি / ৃঁ 

মহিষটত্রু ভ কৈলাপচত্র উদ্ত মহিম 

চঞ্ের ছইপৃত্র হ৪লহ জীগচজা ও . 

স্থরেশচঙ্জ উক্ত ২্নং হীপউশ্দেন পুনে 

২১নং দীনেশগত্রা সাং টলীবাড়ী । 

স্টল ৯নং ফিরীশচন্দ তসাপৃণ্জ হ*নং 

স্গীশচন্দ উদ ১৮নং তৈত্বচল ভগা 

পুর ১৯নং কালীচরণ পাপ ২০নং 
গুরুচ+ণ আাং উলীবাড়ী। 

উক্ত ১৭নং হ্ামস্লার ভলস্াযপৃতর নং 

ভগবানচন্দ তসাপুরর ১৯দং হজমণি 

ও চক্রভরি উষ্তত ১৭নং চক্মণি তগ? 

পুর্ন ২*নং হ্রীআনন১জদাস খটক 

আন ডাটকব অর্থাৎ বৈদ্যকুল বিবরণ 

প্রকাশক সাং বিদগ্রাষ । 

উক্ত ১৭নং প্রাণকৃষ্ণ তস্যপুকন্ধা ১৮ন* 

জগল্সাথ তস্যপুত্র ১৯নং উৈরবচল্জর 

ওসা দ্ুপূত্র ২,নং কালী প্রসন্ন ও 
গুরু গ্রসক্গ উক্ত ২*নং কালী প্রসয় তম 

হুইপুর ই১নং তারা প্রায় ও হ্র্যনথ 
সাং পালং! 

১৭নং শিবচশ তন্য দুইপুর ১৯৮নং 

কমললোচন ও রামকানাই উক্ত ১৮নং 

কম লোচনের হইপুঞ্জ ১৯নং নর্থ 

গ অগ্তাখ। / 

উদ্ত ১৬নং রামধন দ্য তিনপুর 

১খমং কদলাকান্। ও রাধা আাঁথধ ও 

নীলমনি উদ্ঠ ১খনং কমলাকান্তের 
পৃ ১৯নং শকপ্রলাদ তগাপুক্ ৯৯ন *. ১ 



ঠনদ্যকুল লিবনগ্র ৷ ৮৭ 
কঃ 

মিরর রি ০০ করণ পছটটলানল পপ | সিল পি পপি লী পক সখী প্লে পল ক নি 
ভিউ ০ 

চক্ষান্ত তসাপূতর ২০ জং কালী প্রাখন 

উজ ১৭7: রাধা সাধ আযাপুত ১৮৭ং 

প্ধীলোডন শল্য চাহিপুজ ১ননং নবীন 

ঠা ও ফটিকচন্দ ও কালীমোহন 9 

ছাক্গা গ্রাাদ্দ পাং লোপা । 

১৫লং ফামবাধ তসা তিনপুত্ ১৬দং 

মথববাম ও কষঃঘাম ও তর্গারাম উভ 

১৬মং মাধিনধাম তসা ভিনপুত্জ ১৭নং 

জাগন্নাধ ও গঙ্গংধর ও সৃতুঞ্জষ উক্ত 

১৭নং গঙ্জ।ধর তপাচাবিপুতত ১৬৮ন* কাম 

খনন ৪ রামবপ ও ভিশকচর্জা ৪ 

গোকুশচশ ৮নং ধাষকপ তপ্য চাবি 

পুর ১৯নং বুপ্দাবন ও রাশকান্য ও 

আভচল ও কণলাকাস্ত উক্ত ১৯নং 

ামকাস্তেব ডই পুত্র ২০নং নবকুমার 

ও কৃষ্চকুমার তস্যপূর অবনলীমেোহছুন 

সাং বিদজীম । 

উক্ত ১৯নং বৃন্দানন তদাপুন্র ২*নং 

হামকুমার তসা ্ইপুর ২১লং দর্গ। 

মোহন ও চঙ্গমোছন উক্ত ২১ন" 

ছুর্মীমোহন তপ্যপূ্র আনন্দমেহন সাং 

কালী । 

উক্ত ১৭নং মৃতুঞ্জর ত্য তিন পুত্র 

১৮নং দর ৪ রামনিধি ও চণ্তী- 

চরণ উত্ত ১৮নং খাধনিখি তলা তিন 

পৃ্জ %৯মং অহছেশঢজক বিশেখর বৈ 

কুলাধলীরটক এ কাশীনাগ পল্ভুনা 

উস্য ছুইপূধা ২৯নং প্নেব 

পেপসি পিসপপপাপশপপা পি সসাপাাপপপশিপাশীশপিপপাশি পিপিপি পাশা 

সুষেলামোহছন উক্ষ ২৭্নং রেবকী যো” 

হন ভা পর্জ ২১৭ং আমলেন্তু উদ্ত 

কাশীনাথ তলা তিমগুর ২*নং আরজ, 

মোহন & রাছাম্]ছন ও বগলামোহন 

উক্ত ২*নং দছাজমোহলের পৃর ২৯নং 

কমোদ বিহার উদ্া ১৯নং শহেশং 

চন্দ তসা পুত্র হরিযানন তস্য 

তিন পুন ২১নং বিপিন বিষ্কাগী ও 

কুঞ্জবিচারী ও জ্পীবোদবিচ্ছারী লা 

বিপগ্রাম । 

২৫নং ্মনন্তবাম তপা দক্টপূত্র ৯*নং 

মষ্টিবাষ ও বিনোগবাম উক্ত ধষ্টিবামের 
তিন পুত্র ৯৭নং উদয় নারায়ণ ও ধন- 

জয় ও সুবলচন? উক্ত উদ্য়নারাণের ছয় 

পৃর ১৮২ কৃষঙ্খনারারণ ও ঘশানাযায়ণ 

9 হুক্চন্দ ও চন্ত্রমোহন ও কাশীচজা 

ও বামনিধি লা তিনপুতর ১৯বহ জা 

নাথ ও কালীনাথ ও কৃপানাগ উক্ত 
কাশীচজ্ের পুত্র ১*নং গোবিন্দচজজ 

উল্তত কুষ্ঃনারায়ণ তলা হুইপুজ্জ ১৯»নং 

জগথন্দু ও দ্গীনবন্দু ১৭নং ধনঞ্নের 

ছইপুত্জ ১৮নং বিশ্বনাথ ও পঞ্চানন 

উত্ত বিশ্বনীখের পুত্র ১৯নং আ্ীনাথ 

তনস্যপুত্র ২৭৭২ মছিষচত্ । 

১৪নং খ্ামকঞ্জ তসা দই শৃত্র ১৫নং 

জক্ষরাম ও রাগা বঙ্টাত উজ জায়রায়ের 

পুন্ধ ১&নং রামসস্তোধ তপ্য তিনপুত্র 

স্মোহল ও ; ১৭ন* হরচজ ও ঈশানচজ্জ ৪ রাম- 
ক 



৮৮ গা 
« সাটকরা 

রিন
া 

কানাই তন্যপূজ্জ ১৮৭২ জগতচন্দ্রধ।স 

মুন্সেফ সাংপালং। 

উদ্ত ১৭নং ঈশালচনী তসা দুষইপুত্র 

৬৮লং উষ্াচরণ ও আামাটিরল টিক 

হতঠলোক পৃ ,১৬নং হদনমোহন তস্য 

পুত্র ১৯নং ক্গামিনীকঞজজন শসাপুত্র 

হ»্লং ভারা পরসন্ধ লাং পালহ। 

১৪নং কালীচত্ণ ভলায ভিনপুজ্র ১ঙনং 

আবমাচরণ ও আাসডণ ও আক্মারাম 

উত্ত হ্যাসাচরখের পত্র ১৬ন২ বাম 

কিনব তস্য ছারিপূর্ ৯৭নং নিমচ ন্দ 

ও প্াশক্ঞ্ ও বঙ্গচন্্র ৪ কেধলক্কৃষঃ 

উত্ধ নিমচা'ক্ধক পাঁচ পৃজ্জধ ১৬৮নং মদন 

মোহন ও গোপীচজ ও রাজমোহন ও 

রাধামোছছন শু উদয়উ্দ উত্ত মদন 

মোহনের ছুইপু্ধ ১৯নং অভঘচরখ ও 

ভাযিনী রণ তস্য তু পুতে ২*নং 

ভগবতীচএপ ও পাব্বচরশ উক্ড 

খতযচন্নণের পুত্র হ৩নং মুক্ষদাচঙজণ 

সং বেন্দা! | 

৯পনং শ্রাণক্কঞ্চ তস্য ছুই পুর ১৮নং 

গোপালকষ্* ও খ্নুক্ষুলচল উক্ত 

গোপালকষ্ষচের দুঈপৃত্র ১৯নং রাজ- 

দিশোর ও হরকিশোর তস্য ছুইপূজ 

২নং দীস্বদ্ধ ও জগছন্ধু লা দেন্দা। 

সুন্দর ও রাঅরদধ ৭ কার্তিনকা়ণ 
উত্ত বামনুদাকের উইপৃজ ১৭মং জোক 

নাথ ও বধচত্রা তশা ছুই্ইপুজ ১৮দং 

নীলক্মল ও রাক্সকমলা উদ্ত লোক 

নথের পত্র ১৮লং হুরচন্জ্র তজ্য পাচপূঞ্ 

১৯মং কালী কমল ও চঞকমল ও পন্য 

কঙ্গল শু কৃষ্খকমল গুঙছদকমল তম্যপ্জ 

হ০্নং আফুল্ল কমল উত্ত শশী। মল তলা 

পুজ ২০নং জ্গিপঙ্গ উদ্জ চত্্রকঙ্গল 

তপাপুজ ২০নং বলস্তকমগ ১৯নং কাল 

কমল তন্য ছুউপুর্র »৭নং শ্ীপ 

কমল গ্ট শরত্তকসল সাং বেশ্দা। 

১৩৭২ নুয়াদাস তল্য তিলপুক্ঞ ১৪ষং 

রমাকাস্ত 9৪রফে অভিরাম ও রুপ 

বিশ্বেখর১৪নং সমাকাস্ত তলা পাচপুজ 

নন্দগাম ও দ্বপগাম ও ক্র 

নারাধণ ও মানিকচ।ন্দ ও গজানারায়ণ 

১৫নং নন্দরাছ হস) ভুইপুত্র ৯৬নং 

চজনারায়ণ ৬ শ্ামধন ওরফে রাম 

মোদী তস্যপুজ্র ১৭নং ফামদণি ভস্য 

পুর্প ১৪্নং রাজনাথ তস্য ছহপৃত্জ 

১৯নং বমকমল ও হৃরকমল লাং বিধ- 

গ্রাম । 

১৬নৎং চত্রনাবায়ণ তগা পূক্র ৯নং 

বামবাজ। তস্যপুজ ১৮ল বচন তল 

১৫৪ 

হরপুত্র ১৯মং কালী ্রমঙ্গ এ দুখী 

শ্রুস্জ “ভ' ক্চায়া পরল গন্ধ গা গৃকু গ্রল্ন 

ও গ্ামাপ্রস্ ও হর” সাং বিষ" 

এইগ্নং যামগোপাল তসা. হইপুত্র ১ঙনং 

" প্লামছারি ও শুকদেধ উক্ত রামহছির 

চাটি পুর ১৬নং আননিবাধ ও রাম 



বৈদ্যকুল 8৮৫ | ৮ 
নল সপ পাতি পবা ভিআর 

এত এপস পদ কল ৯ চিপস সপ কস পাটি, ৬ এব স্টক সপ পপিশপাশপপাপাাশিা 

১৭নং ক্ালীশক্কর তসা পুত্র ১৮নং জাম 1) | ১৪নং পরা তদ্য চা 

ত্র নং অন্নারায়ণ ও. গঙজধর 

ও রাধারুক ও রাহক্কপ্ত ১৬নং গঙ্ষাধর ) চক্র সঘটক বিশারদ ও গিরীশচন্্ 

তপ্য তিনপুত্র ১৪নং কেবলরাম ও ও কৈলামচন্্র ও হরিশ্চ্ত্র ও ঈশান 

মীলমণ্ি গু শিবের তস্য চারিপত্র ৰ চক্র তস্য পুত্র ২০ নং মনমোহন 

ৰ ১৮নং দীনবন্ধু ও উ1ন্ন্দচজ কবীন্দ ও 

ভগপানচত্্ ও হুর্গ'চরণ তস্য তিনপৃত্র ; হেমচত্র্ ও বিরেন্্র চক্র ৯নং কৈলাস 

১৯নং কেদারেশ্বর ও রত্বেস্বর ও ভুবনে | চন্দের পুত্র ২০নং উপেন্দ্রচন্র »৯নং 

শ্বর ১৮নং -আনন্দচন্দ্র গদাদুই পুত্র ; গিরীশচত্র তস্যগুত্র : ২০ নং মহেন্ত্- 

পূজা তপ্য পাচপুত্র ১৯নং নারাক়প 

উল্ত, হারি্চতেরের - তিনপুত্র ২ নং 

১৯নং কামাধ্য। চরণ ও অনন্ত কমার | চক্র ১৯নংনারায়শছন্র তস্য তিন পুহ' 

সাং বিদগ্রম। ৃ ২০ নং করুনাকাস্ত ও দেবেজাচত্র ও 

১৭নহ কেবলগাম ত্তসা দুই ট ১৮নং ! ঘতীন্দ্রচন্ত্র সাং বিদগ্রাম । 

চন্রকাস্ত ও উমাকান্ত তনা ছুই পুত্র; 

১৯নং সারদাকান্ত ও নিবারণ উক্ত মৃত্াপ্তর ও ব্রন্ধনাথ ৯৬নং মৃত্যুয়ের 

সারদাকাস্তের পুত্র অবনীকাস্ত। পুত্র ১৭নং কুলম্ণ তস্যপুন্ধ ১৮নং 

১৬নং জয়নারাক়ণ তপ্য তিনপুন্ধ কমিউ| গোলোকচন্দ্র ত্য তিনপুত্র ১৯নং 

১৭মং ক্ৃষ্ঃনাথ তন্যতিনপুত্র মধ্যম 

৯৮নং চজ্ুনাথ তসাপুত্র ১৯নং দঘ্বারক। 

নথ দাস ঘটক কবীন্্র তস্য হুইপুত্র 

₹০নং মহেক্দচ্ ও পঞ্চানন সাং 

শিদ্পগ্রা্ |. | 

১৫নং কগ্রনারায়ণ, ওরফে রামনর 

-মলিংহ.তল্য ছুই পুত ১৬নংরাজনারা য় 

ও লগ্মীনারায়ণ উদ্ত রাঙগনারায়ণের 
জইপুজ. হ৭নং কালীশহ্কর*ও রাম- 
লোন তা পু ১৮ নবকিশো4 

 কষবীন্ভষ্ঃপুজ ১৯নং যোগ্স্চত্র 

-তমাপুত্র ২০নংআনাথংন্ধু সাং খিদগ্রাম 

ঢাকা জঞ্জ কোর্ট উকিল তল্যপুঞ্জ 

২০নং উ্সেশচক্র ও রমেশচন্দ্র উক্ত 

অহিমচন্ের' পুত্র *০নং যোগেমচশ্ 

সাং বিদ্গ্রান। 

রামকাস্তদাঁস ঘটক বিশারদ ও রম্যুরাম 

পুত্র ১৬নং কাঁজবলভ তস্য ভিত 

জীকান্ত তস্য ছইগুজর '১৮নং পাম 

৬ শসা আপা পপির পাপা এপ এস 

তল পি পপ সপ র বসল শপ স্পা, 

১৫নং মানিক চান্দ তস্য ছইপুত্র ১৬নং ” 

মহ্ধিম। চত্দ্র ও জ্ঞানচত্দ্র ও ঈীর্বযচন্দ্র 

7১ 

৯৩নং মধুস্থধন তস্য ছুইপুন্ধ ,১৪নং. 

তদাপুত্র ১৫নং ঈফঃজীব্ন তস্য কথিষ্ট 

১৭নং মাণিক্চান্দ ্ ল্মীকা্ তি 

গোঁপাল ও গোবিনচন্ত্র তস্য ছুইপুত্র 
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নং উাগচজ এ. নিউ ৯খনং 1 উক্ত স্কৃষ্চলাথ তস্য '্ডুই . পৃ, 2 

| অধানিকগা লা তম্যপুত্র ৯৮নং তালকচন্ত্র 

তপাপুজ্র ১৯নং রামকঞ্জ তসা পুত্র; 

ইৎনং দিনবন্ধু তস্য পুত্র 

এক্কুমার সাং বরাইল। 

লং প্রসন্ন 

বাম তন্য ছয়পুজ ১৬নং, ধলিক।ম ও 

স্বাসদাস ও হাামদাস ও মধিবাঁম ও 
| বিজয়রাম ও মুক্তানাম ভস্যপুত্র ১৭নং 

নীলকণ্ঠ ত্স্যপূতর ১৮নং পীতান্বর 

তন্যছইপুর' কনিষ্ঠ ১৯নং মদন তদ্য 

তিনপুঞ্জ ২*নং বিশ্বেখবর ও রদ্বেশ্বর 

৬ তারকেশ্বর সাং সোনার রঙ । 

-৬নং বিল্ষয়কাম তক্য পুত্র ১৭নং 

গঙ্াপ্রমাদ তস্যপুত্র ১৮নং রামলোচন 

তস্য ছুইপুত্র ১৯নং গৌরমোহন ও 
চকান্রস্ত তস্যপুত্র ২০নং গজনীকাস্ত 

*পাশিন্পীপালদ 

| 
| 

এ গুরুনাথের পভ ২১নং 

. শখনং হামদাস তস্য চাবিপুর তৃতীয় | 

 ১৭নং জয়গে'বিদ্দ তদ্যপুর ১৮নং 
রামছুলাল ওপাপূত্র .১৯মং ছুর্গাদাস । 

তস্য ছয়পূত্র ২*নং মহিমচক্্র ও হবি 

মোহন ও প্যারিযোহন ও ভুবণ ও 

মিশি গুপ্মনী সাংবধরাইল। 

নং রামদাস তস্য চাঙিপুত্র ১৭নং 
বৈদ্যলাথ তজ্যপুতর দত্তক ১৮৭ং 

প্াদীনাখ তস্য ছইপুজ। ১৯নং কৃষ্ঃ 
নাথ" ও জগদ বন্ধু তসাপুত্র ২*্নং 

সহিসাচন্ত্রা তদাপুত্র ২৯নং 'ছেমেলাচন্গ 

সপাশাাস্পি পীপিতাশ 

রি 

৮-১৮শাশিশীশ ০ পশিশপান পাশ পিপল পাীিশেীশপপি তিল পি পিক্রাশ পপ পিখশিপীশীপ শা শগাশন আপ পীপ্জিসপ পাও চে 

তে ও পল্ালোন ওস্যপৃত্র নধীন 

চজ্সাং বিদ্গ্রার্ম। 
৯৬ন্ং বি ছুইপুত্্ ২৭মং 

। জামবত্র ৪ রামগতি উদ্ত বামরয় তম্য 

১৪নং রামকাঁস্ত তসাপুত্র ১৫নং কৃষ্ণ- গচপুজ্র ১৮নং কামজন্থ ও হরিনাথ 

ও কালাকিস্বর ও রমানাধ,ও.বিশ্বপাঁথ 

উক্ত রষানাখের পৃ ১৯নং মহেশ 
সাং বরাইল। 

১৮নং কালীকিস্কর তসা ছুই পুত্র 

টউুঃ্বচ্স ও কঞ্চমণি ততাপৃত্র 

কালা প্রসন্ন তম্য তিনপুত্র 

২১নং উমেশ ও ফটক ও উপের্শ পাং 

নয়না। ১৯দং ভৈরবচজ্জ তসা চারি 

পুজ ২৭নং গুরুনাথ ও হরনাথ ও 

আদিনাথ ও কামিনীনাথ 

১৯নং 

২৭্নং 

উদ 
রূুহিনী গু 

রজনী গু রমনা উক্ত হরনাথের পুত্র 

২১নং অধনী সাং বরাইশ ' 

১৮নং হরিনাথ তগ্যপুজ্জ ১৯নং কুষ্চনাথ 

তম পুল ২৭নং নিত্যানন সাং তা 

১৮নং রামজয় তস্য ছুইপূজর ১৯নং 

রলাশীনাথ ও চক্দরমোছন .তপ্যগুতর 
২*নং দুর্মাকুমার উক্ত ' কাশীনাখের 
পুত্র ইত্নং রাগ । তষ্যপুত্র। ২্টনং 

অখিল সাং বা ইল | | 
১২নং গোবিল ত্য পুত্র ১৩নং মহেশ 

ও গনেশ গুরফে গগন ভম্য ছুইপুল 



বৈদ্াকৃল বিলবণ। ৯৯ 
০০০ আসক শাকিলা তত রন রাকা (ক আিপসসস্ত শপ পানী 

১৪৭২ রাসম।থ ৪ কাম্দের তস্যপৃত্র | কুমার উক্ত কাশীচজোব পুত্র ২ণ্নং 
*৫নং সাক তসাপুত্র ১৬নং কাম, [ ভাহ্বীচক্ণ ১৭নং বেণী মাধব তপু 

ছুলভ ভসাপুজ ১৭নং কাধাকান্ত তস্য ূ পুত ১৮মং ভৈরবচন্দু তস্যপুত্র ১৯নং 

পুরন ১৮নং পীতাশ্বৎ তন্যপুত্র ১৯নং | তাবিনীচত্বণ তলাপুন্ধ ২০নং মতিলাল 

কালী-মাহন সাং বিদগ্রাম। ১৭নং চন্দনারায়ণ তস্য পুত্র ১৮লং 

১৩নং বামনাণ ভল্য পুন *৫নং বাজা- | রঘুনাথ তস্যপুর ১৯নং চক্রকিশোর 

রাম ও বীরনারাযণ এস্য চারি পুত্র সাং বীন্তিপাসা । 

৯৬নং রামরাম ও বত্বেগর ও কাশীস্বর | ১৩নৎ মহেম্বর তসা পুন্দ ১৪নং রাম 

ও খনেম্বাম তস্য তিন পত্র ১৭নং | গ্রাসাদ ওরফে জয়দেন তস্যপুত্র ১৫নং 

€গাকুলচনদ ৪ ভবানী প্রপাদ ও রাম- জাদবেন্দ তপ্যপুর ১৬নং নীলকন্ত 

লোচন তস্য দ্রইপুজ্স ১৮নং গৌরন্থন্দর | তসাপুর ১৭নং সধাশিব তম্য পুত্র 

ও কালাচান্দ "মা দুষ্টগ্মি ১৯নং । ৯৮নং গুরুচরণ ও কালীনাথ তস্যপুন্ধ 

বিষুঃচন্দ & রামচল উক্ত বিষুচদ্দের | ১৯নং গ্রিয়নাথ উক্ত গুকচরণের পুজ 

ছইপৃত্র ২০নং অম্নহলাল ও মতিলাল। ১৯নং কৈলাসচন্ত্র ও গক্ষাচরণ ও 

১৭নং ভবাঁণী গ্রস।দ তসাপুজ -৮নং | শামাচঃণ। 

নধকৃধ্ক ও যুগলকষ্চ তদ্যপুূন ১৯নং পিপি 

ভাগ্িনীচরণ সাং কোটাপলী পাড$। 

ই৭নং গোঁকুলচলা তস্যপুপ্র ১৮নং 

জগমোহন তস্য পাচপুত্র ১৯ঈনং । ১নং বুধিসেন তস্য হহুপুঞ নং 

গোঁলোকচন্ছ ও আলোঁকচন্পা গয়াম- : পশুপতি ও কোক্সেন উক্ত পঞ্ডপাি 
সেবক ও রামদয়াঁল ও কালীকিস্কব তস্য পুত্র ওনং শুরবর তস্য তিন পুন 

১৬নং রামরাম তস্য চারি পুত্র ১৭নং | ৪নং যভেখর ও বনমালী ও পুষ্পকেতু 
চন্দনারায়ন ও শিবনারায়ণ ৪ বেণী! উক্ত মহেশ্ববের দুটপুত্র ৫নং রুষন্ন 

মাধব ও নীলমাণব তন্য পুত্র ১৮নং । ও জগদানন্দ উক্ত কৃষ্ণা নন্দের ছইপুত্র 

গৌপ্চন্দ ওরফে গোরাচান্দ ড্রথ্য তিন ৰ ৬নং শিবাদন্দ ও ভবানন্দ শিব1নন্দের 

পৃ ১৯নং কাশীচন্ত্র ও গ্যারীমোহুন | চাবিপুত্র ৭নত কাঁশীনাথ ও বিশ্ব 
€ ঝাসদয়ল তঙলাপুর নং ব্রদাচরণ | ব্সনস্তবাম ও তোৌরীন।থ উক্ত বিনা 

উপ্ত প্যাকিমোহনের পু ২*নং অন্দান । গএখবিশ তস্য সান পুত ৮নং রামু 

সপ পাপিশাপাপিপপপাশীপী পালিশ শা ৮০০ সাপে শিশেস্পপী পিপিপি 

পি 

বুয়িমেন ধন্বস্তরি গোন্রে। 
শা শি 



ভক্রে ও. 

ভা ভারিযোনাল ৮. কাষগারায়ণ, চি 

বাদৈস্বর ৮. রে ও রতিরাম ও রাম- | 

বম উক্ত রামের তস্য পুণ্ত বং 

ভবানীচরণ তসা' ছুইপুক্স ১*নং বাজ- 
বল্লত ও রামবললভ উন্ত রাঙগ্গবরবের 

'ছুই পুজ্জ ১১সং মণিরাম ও ঘনস্তাম। 
তপ্য ভ্ুইপুর ১২নং জীবনরুষ। ও 

রামেশ্বর উক্ত জীবনকুষ্জের পুন্র ১৩নং 

ৃ মির? উদ্চ এুচঞ্জের খল ও. 
এককন্া ১শনং মহিন ও গোশ 

.বিলচন্র ও. কনা, জম্াতি ধূপী তষ্য. 
পৃজ্ হকাস্ত বিশারদ, লাং সোগার রঙ 

শিবনাথ তস্য তিনপৃত্র ১৭ম জিলোচন : 
ও মহেশচন্দ্র ও গোপীচন্রু উক্ত ভ্রিলো- 

চনের পুত্র ১৫নং অশ্বিনী উক্ত মহেশ 

চক্ষে দুই পুত্র ১৫নং বসস্ত ও অনস্ত 

উক্ত গোপীচন্দের পুত্র ১৫নং শশীচন্জর 

তসা পাঁচপুত্র ১৬নং হরেন্দডাক্তার ও 

হেল বেজ ও উপেক্ত্র ও দেবেক্র 

পাং মধাপাড়।। 

গনং বনমালী তস্য ছুইপুহ ৫নং 

পরমানন্দ ও গোপাল উক্ত পরমানন্দ" 

তত্যপুজ্র ৬নং পুর্ণানন্দ তস্য হুইপুত্র 
এনং গর্গানারায়ণ ও শ্রীরুষ্ণ উক্ত 

গঙ্গীনারায়ণের ভিলপুত্রপ্নং রাঁমজীবন 
প্লামচরণ ও.কঞ্চচরণ উক্ত রামচরণের 

'চারিগুতর : ঈনত রূপরাম, ও লন্দরাঁম 

ও রামনাথ ও রঘুনাথ, তস্য ছুই পুন 
১নহ রামশঙ্গর ও রাজকৃষ্জ, উক্ত 
পীমশ্রের ভিনপুল্র ১৯নং রামজয়। 

“ও রামরাজ! ও রামগভি তপ্সয চানিপৃত্র 

১২ উৈরবচ্দ ও শভূচস্্ ও.৫গারচন্তর 

সপন 

উক্ত তিলকচজ্জ তস্য চি 'পুক্জ ১৩নং 

ছুর্গাচরণ পত্থী বিরায়রী ৪ অক্ষয়কুমার 

পত্ঠী সরলা ও প্যারীম্টোহন ও. দেবেকজ্জ 
কন্তা পুগণ ও অননদা ও. জ্ঞানদ! উক্ত 

দুর্গাচরণ তাগুত ২৪ং রেল সঙ 

মধ্যপাড়া: । 

ঘটক বর্ণন। 
শ্রোত্রী কুলীনাদি আর ঘটক যেখানে 

প্রলিদ্ধ সমাজ তাছ? গণিত ব্রাঙ্গণে ॥ 

শ্রোক্রী তুল্য বৈদ্য কুল বিবিধ কুলীন 

কুলীন ঘটক কুল বিক্রমে আ দীন ॥ 
তাই ধশোহ্র মেল পরে অবস্থান । 

1 বজেবৈদা বাঁসম্থান বিক্রমে প্রধাল ॥ 

ম'নী হানমানা তেদ ঘটক করিল।, 
থউটকসংস্পশ দেশ পতিত ন। হুল ॥, 

বিক্রমে ঘটক বায় আদি বিদশ্রাম ॥ 

তথা হতে কেহ ২যানভিল গ্রাম ॥ 

সু গ্রসিন্ধ গ্রংম এই ঘটকের লাখে । .. 

ঘটকের তিন ধার। বহে লেই প্রঃ .. 
ঘটক রিবেশী ক্ষ্ত্রে প্রা খিগ্রাম $... 

লাঁধমদ। বীর্ডিলাশা না কনে, নির্ণাম & 

ঘটক বংশেতে ধু তেজ বস্ জন 1... 
পন্মিল! ঘারকানাখ.ক বিল, বর্ধন 8... 



 ইদ্যুল বিবরণ | " ৯৪. 
555 টি 

সক গশ্তা্” ৮. বিক্রমপুর বান; | জয়নাবায়ণ | গয়সশোভন 

য় খমঠগাধ করিল কত | বলিলা, ্ রব্জপুরে | 

তি বচক্ষণ ১. ক্কতীবই জন ূ জ্রাতৃ অন্ুযোগে : তাজিয়ে বিরোধে 

| বিদ গ্রাম সব স্ুত॥ ূ আজিলেল গ্রামে ফিরে ।।' 

একের সন্তান বন্ততর স্থান কবি নীল মণি কারণ কুল মণি 
আমশঃ কিল! স্থিভি । ছিষক স্বিজ্ঞ অতি। 

কুলজ্ঞ প্রচুর বিগ বলুও ূ বহুউপাজ্জন বংশের পোষণ 

উদ্জিবাড়ী শবস্থিতি | করিল। সুজন কৃতী ॥ 

রামকাঙ্ত বর তারি ঘুশানহ্ছর | গ্রবীণ রাম ভ্াক্তার মুন্দীচগ্ীআর 
গুভক্ষণে আগমন ৰ গুণে উজ লিল কংল। 

করি আনেষণ [বনু বৈদ্যগণ ৰ কুলের ছর্ভাগা এমনজুযোগা! 

করিলা কল বন্ধন ॥ এতিন হৈল। লিস্কুল ॥ 

পঞ্জী চমুমারে ভাবাভান ধরে ূ ছিল! গুণধর . স্ুকবি শেখর 

কর্সিণ ভাব নির্ণয় । ৰ মহেশচন্দ সুমতি। 

কৃত্তী কত জনে কালাহ্ছ সরণে | দীরিত্র্য ভঞ্জন শুণ অগণন 

ক্রমাগত সমুদয় | ৰ কুশজ্ঞ শীর্ষেতে স্থিতি ॥ 
কুল পদ মুল ভূষ্ি অর্থবলে সত বিবর্ণন গ্রন্থ শোভন 

হলা পভ সন্মানিত, ূ নবকিশোর স্ন্সিলা। 

ধরি শ্রোত পারা কুর্পোজ্জল তার ূ তি শ্খিদ্বান কবীন্্র আখ্যান 

জন্মিপা বদ পণ্ডিত ॥ শ্রীনবকিশোর ছিলা ॥ 

কুক বপরাম মাণিক মাঁধবরাম । যুন্দীকালীকাস্ত . অভিষুণবস্ত 

বড় ভূঞা কৃষঃং ছিলা। ক্বণ বরণ তনু । ূ 

ছাড়ি গেল গ্রাম কৃতী মাধববাম | আদর্শ বিক্রম সিংহ পর্নাক্রম 

"দেই ভদ্রালন নিলা ৰ গোলোক ধরিত ধু ॥ 
বর রব: ক্কতী, গাধর | হুতৈরব জ্ঞ'নী কতীরৃষ্তমনি 

কুল বিশারদ ছা 1 ৰ শীবুর্গা প্রসাদ বন্প। 

হী অগরাণ . . ফেন কুগনাথ র সাধূশিবেশ্বর ঘটক প্রবর 

..কুলবৃন্ধি বিস্তারিলা 11 ] বহুজন মান্তধ | 
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. ধন্মে গুল ধাম 

বিজ্ঞ কুলজী পয়ারে। 
আারারণ গুধী কুল ুহুনিধি 

সবায় বাখানে যারে | 
কুল মান দালে উচিত বিগ্ানে 

সমাঞ্জে পুর্জিত সবে। 

দ[নে মানে ঘলে গ্রাতাপ বিশালে 

বিশেষ সুখ্যাতি লঙ্ভে ॥ 

পপপমপস্পাপপ ডট পপি 

কার্ণবংস অবভংস কুশসর রাঞ্জহুংস 

কাশীনাথ তুল্য কাশীনাথ। 

ত্মপরছিন্চেরহী ত্গম্ভীব মহাসত্তি 

ঘোমস্মগণে মম প্রতাত ॥ 

আদর্শ চত্িতযার পুতগঙ্গ। শ্রে/তধার 

কলঙ্ক বিহ্মীন শশধর | 

সু গুরু ধীর গীস্তর স্থন্দর সুরতিস্থির 

বশঃ যার দিগদিগন্তুর ॥ *. 

বিদ্যাধলকুলেশীলে সদাস্থযশলভিলে 

নিয়ত-্ম্ককতী মতি যান। 

যারগুণ গুণ ধর. গাইল! শ্ীগৌরবর 

প্রভার করিল বাখান ॥ 

জনহিত পরতন্ত্র সাধিল! কৃত নামন্ত্ 

সতত হইয়ে সুযুতন। 

দেশ পিদেশ যার ধরে গুরু গুণধার 

যার খে খণী বজলন ॥ 
বোঁঙশ্েপুহকস্ভামরে পিতানাজালিতে- 

পায়ে । পল্িকা আঅভলে শসাময়। 

ডাক্ে। 
পি সপাপসপাল এপ  পই জ অি পিপল 

পপ পপ পা কট 

রাসকক নাম | অভাবক্ষিতেদুর বাসনা, হইল হুর 
বাখিত হইলে] সুজদয় | 

বহুজাৰেদনকৈবে খ্যাতপজগ্রভাককে 

গ্রাম্যডাকে লাত পরীক্ষার, 

ঘটাইয়েন্সতষ্টটন ধিক! দেশে রখ 

গ্রভ/করে সুযশঃ প্রচার ॥ 

বিক্রমে পথ স্থাপন কনা।পগবি ন।শন 

ডান্ক কত করিল ঘতন। 

গ্রমেবিদ্যালয়ধান আনশ্যষেমসভিধাঃ 

অন্তাক্ষর মিলনে স্যজন॥ 

করিলাঅনে কবিস্ত লানাস্থানেভূনি সত্ব 

ভ্রাতগণ সঙ্থ হয়ে একমন। 

পু্গণগুণোয় রাখিতেকি পাবেত।ক 

আলদ্য কলহে বিমজ্জন ॥ 

শ্শস্তুমল্ূুজতার গ্রবীনসহাক্ন যার 

কালী পদে মতি দৃড়তর। 

কার্ণকুল কুলমণি কনিকুল কগ?ম্ণি 

কখীজ আনন্দ গুণ ধর ॥ 

তেজঃ পুঞ্জ মহিয ছৃ্দাস্ত দ্গনেভী 
দেশ পুন্িব্যপ্ু যশোধর ॥ 

সগ্লদক্ষিধ পপি বীপ্রকুলোজ্জলমণি 

বিখ্যাত উকীল শ্রীঈশ্বত। 

সঘটক জন্নচন্র পুর শ্রীগিরীশচল্স 
কত নিগা ডিপুটা হুধীর। 

করিলেন ক,লোম্পতি ক.লকার্ধেসঘা মি 

বরদাএপদদে মতি স্থিত ॥ 

স্মরি তাহাদের পথ ছুযুশঃ পধলস্পদ 

লভিতে,দাদিত সদচিত। 



 ট্বপ্যকুল পিবরণ । ৯৫. 
আপ পপি ক লি পাচ এ পরপাশতিত লিল ৪ 

রঃ নিন, নিটানানিন 1 বলা উপ শা ও পা দিপিকা কালি পাপা ঈ ৮০ 

রম 

ধন্তভাবী বংশধর কবে কল অগ্রসর | বিধুদাসদেবেতুষ্ট শুনে হয়মনে ক 

শ্রী্ারিকানাথের বাঞ্ছি হ॥ দেবাপ্নেতে বিষুঃ তুষ্ট ভয় । 
ূ ললভদ্র বিষু্ভন্। দেবেবিষুণঅনু প্র 

|]. পিষুএনাণ ক্লান্তি নয় ॥ 
| 

ূ 

শপ পপ চা ৯ সপ 

০০ 

চানান দান | 

নব্যণালনবাবাটা সৌন্দর্র্যেতেপরিপাটা 

বিধাভ সভার সুশোভন । 

উপহাবসভ'জনে  দিবেপুর্ণগচন্দনে ৃ অবশেষে ঘটক দোহাই ॥ 
ক লাচার্ধ্য দিবেন চন্দন ॥ । ভবপাকিতুল্যহয় উপরীগোরবী নয় 

ক,লেরউচিতমন ক.লাচার্দ্যদিবেদান সত্য বন্ত বাছেবক বটে। 
ক,লাচাযে দিবে উপদেশ। র পবীনষ্গলানন্দ সংগ্রামস। রাজাসক 

দেন:সগানরশনিঃয় সনা সচেষ্টিতহয়ে | 
। 

ছি । মাধব অনু ই দোষ ঘটে ॥ 
লু পথে ॥ , 

রি. ০ কার্তিকপৃরপামিবলি মজলানন ক তুহলী 
সভাভঙ্গহলেপরে মানপাল্র লয়েকরে ] 

ূ 

র তাহাতে সংগ্রাম দোষ অশে। 
ঘটক করিবে অধিকার। ৃ 

ূ 
/ 

দ্টপুষ্ট বিষুবাম। গৌব্লেত্রশর্যানাশ 
ঘটক নিন্দার ফল তাই। 

নৈদ্যকৃলমহ মান্ত সর্বদেশেলাছেগণ্য 

অতিশযন্দ্যাবন্ক দাসমধো সত্যবস্ত 
যু *113 দ্বগুণবিদায় তার গ্ভায়নীতিঅনুসার কলজন্য আছেন ধিমর্শে ॥ 

ঘটককার্য্যের মুলাধাপ ॥ 4 

ধজ্তনস্ম পুবোহিতে বরবস্থঘটকেতে 
০৮ তান | 

পরদিন িবাহাস্তে পাবে। ূ রাজা সংগ্রাম সাহা। 

ধাভায়তব্যায়অ|র সিধাদি বিদায় ভার সংগ্রামনামহার/জা মহারাষ্ট্রেমহিভুজ। 
শ্ীনিমতে থটক পাইবে ॥ শালক্কান গ্রোজোভন শুনি | 

ঘটক অবিদ্যানে গ্রাবীনক,লী'নগণে ফরিদপুর মধ্যেযার ছিলজমিদারীতার 

মান পাত্র পাবে অধিকার । ূ বনুদ্দেশে ছিলেম সম্মানী ॥ 

পৃরাতনকথ[গুলি - ফেলেতাহাঅলহেলি] বঙ্গদেশীবৈদ্যগণে অধিযদ্ষেসসন্মানে 

সভ্য ভব্য নব্য স্বকুমার ॥ , ধিনয়ে করিল নিবেদন ! | 

ভারুদানপন্থহগ্ন. ফাফরেরা নর কর | সংগ্রামদারাজাবলে হাম বৈদ্য দ্বিজ ক, লেপ 

ভায়ুক্রিকা কঠহারে নাই।, বিগ্রপদে কহিল্স বচন ॥ 
॥ হ 

ফাফরেরক্রিরাগুনি ছিলতারাহীনমানী | ত্রাহ্মণেরনিন্ষশ্রেণী সন্মজাতিউর্ধশেনী 

এখন আর দেখিতে না পাই । বৈদ্য আমি শুন পরিচয় 



৯৬ 
$ 

ডিক । 
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কি তুনাদমিঠা1লি োগিদপাপেরডাল | কি উপায়ে হেনলক্ষা চি স্থির পক । 

ধন্ম সাক্সী প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥ আঅন্দোশনে হবে সব কতৃব্য নিশ্ছয়। 

ধাজারজীমাতীহবে চিব্ুথেধিনযাবে | বংশ গতি যুল্দেশে প্রতিই খুল। 

মাধবের মনেভে পত্যাশা । 

স্থানী্ককক লীনসনে লমারোহনিমন্ত্রনে 

সন্মান্তিতে দিলেন ভরসা? 

গ্রাবীন মংসর্গহবে ভাক্বকলযণ্মধাবে 

অবস্থা লইব কন্য। দান। 

তাহাতেমাধববংশ ক,লহুল আিপবংশ 

সর্ধদেশে চৈল হীন মান ॥ 

মাধবে্রযাজদোষয হগেোজেছে অসন্োব 

মাঁধবের কুল হৈল ক্ষয়। 

আস্ীয়বাঞ্ধবঢ হৈয়েনানাদেশাস্তগি 
ম্নেতে তঃটিত ভাব রয় ॥ 

শালক্গায়নঅগ্নার নৈঞ্শাঙ্গিরসআঁর 

বাহস্পতা সহ পঞ্চ প্রবর। 

সংগ্রামমাপরিচর সংক্ষেপেতেলিখাহয় 

সব্ব জল হইবে গোচর ॥ 

পরিণয় স্তর গু মেল বিচার । 
রাজ পে কত শত লোক হেটেযায়। 

সভাদক্বারে কভ নিত্য আসে যায় ।। 

সুবেশ সুদ আর ভাগ্য যাহার 

লোক ঘৃষ্টি আকর্ষণে প্রণাম তাহাগ॥ 

কেব| ফোন্ বংশ ধর কে করে ভালাষ 
তুণে কেন এত [লাখি বংশের বিন্যাস | 

লিঙ্ক শংশ নান। গুণে চিরোজল থাকে 

লকবেই মলে মনে এব নন! হাখে॥ 

চার সঙ্তে আর সব চচষ্টা অনুক,ল। 

বিচক্ষণ জন পুত্র মুর্খ মেলে যাক্স। 

'আঅভীব মুর্খের পুল জগত লাগায় ॥ 

বূশবল মতি বুদ্ধ বতী যেই মাবী। 

দশগুণ যোগযুক্ত সপ্তান তাহার॥ 

আম গাছে কত নাহি নাহি ফলেছাম 

মিঠাগাছে মিঠা চুক।গাছে টু শাম ॥ 

তবে কিন পিতামাত) উভয়ের ভাগে 

তুল্য রূপ ভাগনাহি সন্তানেতে জাগে 

ভথাপিও নিবে সদ গুণার্থিতা লারী। 

রূপগুণ নহে জানি মেশ অনুদারি। 

তপু সদ! গুপাণ্ি তা কনিবে গ্রহণ । 

বপ গুণ নাহি কবে সেলাম স্মরণ ॥ 

কিন্ত গুণান্থিতা যদি কুচবিতা ভয় । 

গঙ্গোদকে মলযোগে নাড়ি ফলোদয় ॥ 

নিচ মেলে গুণীকুল আছে বহুতর | 

উচ্চ মেলে বু কুল গুণে রাঘুতর | 
নিচ মেলে আছে নহু স্থচরিক্প জন । 

উচ্চ মেল কড়ু হয় কলঙ্ক ভাজন ॥ 

সংপগ সর্ধদ! করে প্রকৃতিকে নাশ। 

প্রতি হৈতেও হয় স্থুমেল বিনাশ ॥ 

তখু জন্বেঘিবে গুণ সুমেল সীমায় । 

অবিতর্কে কেহু যেন কুমেলে না যায় ॥ 

সুনিজ্ঞ মেলেতে ত্রিস্বা সংসর্গ যাহার । 

লজ্জা! শাসনাদি মোগে ছুমেশ ত্াার ॥ 








